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1.

•

ANTECEDENTS

Barcelona per a la connexió entre armari de escomesa i punt de recàrrega ràpida.

Barcelona Serveis Municipals SA, d’acord amb l’estratègia municipal, està promovent la mobilitat
sostenible entre els ciutadans. Entre d’altres mesures s’està impulsant la xarxa de punt de

Realització de rasa tipus segons les prescripcions tècniques de l’Ajuntament de

•

recàrrega de vehicles elèctrics.

Subministrament, instal·lació i posada en marxa d’equip de càrrega ràpida multimode
Mennekes/COMBO/CHADEMO càrrega MODE 3 i 4.

A data de redacció del present projecte hi ha instal·lats una vintena de punts de recàrrega ràpida

•

Subministrament, instal·lació i proves de quadre d’escomesa TMF10 i quadre de

a la ciutat de Barcelona.

comandament per a la recàrrega del VE amb les proteccions necessàries, dins d’armari

L’equip de recàrrega a instal·lar tindrà les mateixes prestacions que els que hi ha instal·lats

estandarditzat per l’Ajuntament de Barcelona i la companyia distribuïdora ENDESA.
•

actualment.

Treballs d’adequació de la línies de distribució d’ENDESA per tal d’adaptar-les a les
necessitats de potència requerida per l’escomesa. (Treballs a executar per part de

2.

l’empresa distribuïdora).

OBJECTE DEL PROJECTE

L’objecte d’aquest document és la definició del projecte constructiu per a la instal·lació i

•

d’escomesa i punt de recàrrega ràpida.

integració al sistema de BSM d’un equip de recàrrega de vehicles elèctrics de 50 kW d’un al
carrer de Can Bruixa..

3.

•

Xarxa de terres de de protecció de la instal·lació.

•

Proves de funcionament i integració segons protocol, comprovació i verificació de les
comunicacions en remot amb el CSO de BSM.

JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

Per tal de definir la ubicació de l’estació de recàrrega, s’han tingut en compte aspectes com, si

Subministrament, instal·lació, connexió i proves de línia de connexió entre armari

•

Treballs de senyalització de l’estació de recàrrega.

és sòl públic, la proximitat d’altres equips de recàrrega, l’accessibilitat, la vigilància, la visibilitat,
l’espai disponible i la possible afectació sobre els serveis existents a la zona.

4.2 Enginyeria de replanteig
Amb l’enginyeria de replanteig, el contractista ha de revisar tots els paràmetres, dades, disseny

Conjuntament amb els diferents departaments de l’Ajuntament involucrats en la definició de les

i càlculs que formen part del present projecte deixant constància i notificant per escrit al

actuacions que es realitzen a la ciutat de Barcelona, es decideix ubicar aquest nou punt de

responsable de l’execució de l’obra de les divergències o problemes que hagi detectat. Aquestes

recàrrega al carrer Can Bruixa 23-33.

divergències o problemes detectats, i conjuntament amb el responsable de l’execució de les
obres, han de ser corregides pel contractista, realitzant tots els càlculs, documentació i plànols
necessaris al seu càrrec. Amb aquestes modificacions l’Ajuntament de Barcelona executarà un

4.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

modificat de les condicions contractuals si es determinés necessari i abans de començar els
treballs de camp.

4.1 Descripció general
•

Realització de fonamentació d’equip de recàrrega i armari d’escomesa segons
especificacions del fabricant, adequats a les dimensions requerides.
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4.3.1.3 Esquema de disseny
L’esquema de disseny utilitzat és l’esquema 2 de la Instrucció 8/2012 del 28 de Juny,

4.3 Treballs elèctrics

corresponent a una instal·lació col·lectiva de recàrrega derivada d’una centralització de

4.3.1 Dades bàsiques

comptadors.
4.3.1.1 Tensió i companyia subministrada
La tensió nominal de la instal·lació elèctrica és de 400V trifàsica, què es subministrarà en baixa
tensió per l’empresa distribuïdora ENDESA. L’esquema de connexió del terra serà el tipus TT.

4.3.1.2 Previsió de potència
Seguint la normativa vigent de la ITC-BT 52:
“La previsión de potencia y las características del circuito de recarga colectivo o individual
previsto para el modo de carga 4 se determinarán para cada proyecto en particular.”

La previsió de potència és la següent:
Descripció

Pot unitària

Equip de recarrega

50
En el cas objecte d’aquest projecte, el quadre de comandament i protecció per a la recàrrega

Consums Auxiliars 1

3

Consums Auxiliars 2

3

Il·luminació.+ Presa corrent Quadre

1

elèctrica contindrà totes les proteccions pel funcionament de les estacions de recàrrega.

4.3.1.4 Equip de recàrrega ràpida
Serà tipus multimode mode 3 (22 kW AC) i mode 4 (50 kW dc CCS i CHAdeMO). L’estructura i
TOTAL

57

portes estaran preparades per ser instal·lat a l’exterior amb un IP54 com a mínim.
Les característiques principals són les següents:

Potencia màxima a contractar = 57kW x 0.96 (FS) = 55 kW

Les dades de potències aquí exposades son hipòtesis de consums dels equips de
recàrrega ràpida. Depenent de l’equipament final aquestes dades poden variar.
Una vegada obtinguts els valors de potència absorbida definitius, els càlculs
elèctrics s’hauran d’adequar com a part de l’enginyeria de replanteig.
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ENTRADA CA:

Potència: 22kW

Alimentació CA: 3F+N+PE

Intensitat màxima: 32A AC

Tensió CA: Trifàsica 400V AC +-10%

Tensió de sortida 400V +-5%

Factor de potència > 0.98.
El mòdul de comunicacions haurà de complir:

Freqüència: 50/60 Hz
PROTECCIONS ELÈCTRIQUES:

•

Mòdem 4G/LTE/GPRS/GSM

Protecció de sobreintensitat: Interruptor magnetotèrmic.

•

Ethernet: 10/100Base Tx (TCP/IP)

Protecció diferencial: Interruptor diferencial 30 mA Tipo Asi.

•

Protocol de comunicacions: OCCP >=1.5 o 1.6 actualitzable a 2.2

MÀNEGA 1:

•

Detector/lector de targetes RFID ISO Type A 13.56MzReader

Mode de càrrega: Modo 4 (IEC61851-1)

•

Compatible amb servidors back-office de gestors de càrrega inscrits a la CNMC
(Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) i a l’Ajuntament de Barcelona

Connector: Connector JEVS G105 – 1993 – CHAdeMO
Longitud mànega: 5,5 m

La resta d’especificacions de l’equip de recàrrega queden recollides al Document núm. 3 Plecs.

Potència: 50kW
Intensitat màxima: 125A DC

4.3.1.5 Armari d’escomesa / quadre de comandament i protecció per a la recàrrega del
vehicle

Tensió de sortida 50-500V
MÀNEGA 2

S’instal·larà un nou armari tipus Monolit 700, o similar, estandarditzat per l'Ajuntament de
Barcelona i l'empresa distribuïdora (ENDESA). Amb dues particions:

Mode de càrrega: Modo 4 (IEC61851)
Connector: CSS – COMBO 2
Longitud mànega: 5,5 m
Potència: 50kW
Intensitat màxima: 125A DC

•

La partició de companyia, format amb un TMF10 amb potència admissible fins 111 kW.

•

La partició de client , amb quadre de comandament i protecció per a la recàrrega del VE
(electro1) format un IGA amb interruptor automàtic regulable, de In= 100 A, regulat a 100
A, dos sortides bipolars magnetodiferencials de 16A i 30mA, de Classe A “si”, i una
sortida magnetotèrmic de 100A, regulada a 80 A (relé electrònic regulable) més una
protecció diferencial de relé regulable amb toroïdal 30..300 mA, regulada a 30 mA,

Tensió de sortida 50-500V
SOCKET:
Mode de càrrega: Modo 3 (IEC61851-1)

Classe A "si".
L'armari comptarà amb proteccions de sobretensions permanents i transitòries, i amb un circuit
amb protecció bipolar magnetodiferencial de 10A i 30mA per a il·luminació interior i pressa de

Connector: Base Tipus 2 (IEC6296) Socket
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corrent, i tots els elements necessaris pel correcte funcionament de la instal·lació i compliment

Per realitzar el càlcul es considera un valor màxim de resistències de servei de 10Ω, degut a

de normatives elèctriques i de la distribuïdora. L’armari comptarà amb sòcol i bancada de fixació.

que la posta a terra construïda per la instal·lació es realitzarà per no superar aquest valor.
Si fos possible, aprofitarem la xarxa de terres existent de l’anterior instal·lació per connectar a
terra el nou equip a instal·lar, equipotenciant així totes les seves parts metàl·liques.

4.3.2 Xarxa de terres
La xarxa de terres de protecció de baixa tensió estarà formada per plaques d’acer cobrejat.
Aquestes plaques estaran unides entre elles amb cable de coure nu soterrat de 35 mm2 de

En el moment de l’execució de l’obra es realitzarà un recull fotogràfic amb les mesures de la
posada a terra.

secció. Aquest xarxa es connecta a tots els equips metàl·lics de la instal·lació equipotenciant
totes les parts metàl·liques.

4.3.3 Canalitzacions i cablejat

La tensió de contacte límit convencional es de 50 ó 24 V en funció del tipus de local en el que

Tot el cablejat que s’instal·larà a la part de 400 V serà designació RZ1-K amb aïllament 0,6/1KV.

ens trobem. Per aquest motiu, la intensitat de defecte del diferencial pel valor de la resistència
del camí que ha de realitzar aquesta per arribar fins a terra, no pot superar la tensió de contacte

El cablejat d’interconnexió entre l’armari d’escomesa i el nou equip de càrrega ràpida serà
canalitzat per tub corrugat soterrat o, en el seu defecte, per safata acer galvanitzat amb tapa.

límit. Seguint la norma ITC-BT-52.
“La instalación de puesta a tierra se realizará de forma tal que la máxima resistencia de puesta
a tierra a lo largo de la vida de la instalación i en cualquier época del año, no se puedan producir
tensiones de contacto mayores de 24 V, en las partes metálicas accesibles de la instalación

L’entrada als receptors es realitzarà a través de premsaestopes o es prendran limitadors les
mesures correctes per garantir la correcta entrada del conductor, evitant possibles
seccionaments de l‘aïllament i millorant l’estanquitat per tal de garantir l’IP de l’equip.

(estaciones de recarga, cuadros metálicos, etc.). Cada poste de recarga dispondrá de un borne

Degut a que l’equip consumidor alimentat té una gran càrrega d’elements d’electrònica de

de puesta a tierra, conectado al circuito general de puesta a tierra de la instalación.”

potència la secció del neutre haurà de ser de la mateixa secció de les fases.

La tensió de contacte de la instal·lació per un esquema TT (ITC-BT-24) es calcula segons la

A l’apartat de càlculs es poden consultar els càlculs desenvolupats de tots els conductors de

formula:

potència.

𝑅𝑅𝐴𝐴 ∙ 𝐼𝐼𝑎𝑎 ≤ 𝑈𝑈𝑜𝑜 → (𝑅𝑅𝑇𝑇 + 𝑅𝑅𝐶𝐶 ) ∙ 𝐼𝐼𝑎𝑎 ≤ 𝑈𝑈𝑜𝑜
On:
RA

Ia
UO

(10 + 1) ∙ 0,5 = 5,5𝑉𝑉 ≤ 24𝑉𝑉

És la suma de les resistències de la posada a terra (RT) i dels conductors de protecció de masses
(RC, com aquesta resistència es desconeix, suposarem un valor de 1Ω, per obtenir un cas més
desfavorable). En ohms.
És la corrent que assegura el funcionament automàtic del dispositiu de protecció. En Ampers.
És la tensió de contacte límit convencional. En Volts.

4.4 Treballs obra civil
4.4.1 Basament
Els basaments de l’armari i l’equip de recàrrega seguiran les especificacions dels fabricants, i
estaran adequats a les dimensions requerides.
Es garantirà que l’acabat del basament sigui llis, sense irregularitats o cuqueres, net, exempt de
pols i/o greixos, sense partícules soltes i/o dèbilment adherides
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4.4.2 Rases
Les rases seguiran les especificacions tipus de l’Ajuntament de Barcelona. En funció de la

Aigües de Barcelona
Fibra òptica Municipal
Enllumenat
Clavegueram
Xarxa d'aprofitament de
recursos hídrics alternatius
Refugis/Mina d’aigua
Línies elèctriques
Gas natural
ONO
Telefónica

tipologia del carrer es planteja un dimensionat diferent del prisma de la canalització. Depenent
per on passi la canalització i el dimensionat del prisma, s’utilitzaran diferents elements de
registre:

C. Can Bruixa 23-33
(Districte de les Corts)
NO
NO
SI
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO

Cal tenir en compte que aquesta documentació és orientativa i de caràcter temporal pel que
caldrà verificar en fase d’obra l’afectació real als serveis existents.

S’utilitzaran 2 tipus d’elements de registre depenent de la dimensió del prisma i de la ubicació
per on discorre la canalització (veure taula anterior). Els elements de registre s’ubicaran en els
següents emplaçaments:

4.4.4 Connexió a Xarxa IMI
Es realitzarà una canalització entre el nou quadre elèctric i el prisma de la xarxa de l’IMI existent
a la vorera. Es realitzaran primerament cales de detecció i s’interceptarà el prisma i s’executarà

•

A l’inici i el final del tram de canalització soterrada.

una arqueta de dimensions i tipologia segons requeriments de l’IMI. La tapa serà de doble fulla

•

Cada 80 metres, com a màxim, sense elements de registre.

triangular tipus D400. La rasa tindrà la secció definida als plànols i el tub serà de PE DN90 mm.

•

En els canvis de direcció de la canalització soterrada.

Al peu de l’armari es deixarà una arqueta de 40x40 amb la inscripció “TC-AJBC”.

•

En ambdós costats del creuament d’una via.

Sempre que les condicions constructives ho permetin, els elements de registre s’ubicaran en

4.4.5 Senyalització i accesos

emplaçaments que siguin fàcilment accessibles.

Els espais reservats per a la càrrega del vehicle elèctric estaran senyalitzats degudament
seguint les especificacions actuals de l’Ajuntament de Barcelona.
A l’Annex 07 de Senyalització i Accessos es detallen les característiques de la senyalització tant

4.4.3 Serveis afectats

vertical com horitzontal per a aquesta zona de recàrrega per a vehicles elèctrics.

L’estudi de serveis afectats es realitza a partir dels plànols dels serveis existents a la zona

Senyalització existent

afectada proporcionats per ACEFAT, que s’afegeixen a l’apèndix 1 de l’Annex 2. La relació de
possibles afectacions als serveis existents es mostra a la següent taula:

Actualment, l’emplaçament escollit està senyalitzat com a zona de càrrega i descàrrega de
mercaderies.
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metres cadascuna. Addicionalment es marcarà una línia de 0,4 metres d’ample i de 10
metres de longitud.

S’eliminaran parcialment la zona de càrrega i descàrrega actual tal i com s’aprecia al Document
núm. 2 per ubicar-hi l’estació de recàrrega.

•

Cada plaça anirà senyalitzada amb una (1) inscripció de turisme elèctric (E-80a manual).
La inscripció es col·locarà centrada a la plaça (en amplada i longitud).

•

Senyalització vertical
La senyalització vertical referent a la zona de recàrrega correspon a la instal·lació d’un suport

A 30 metres de l’inici de la zona reservada per a la càrrega de vehicles elèctrics caldrà
col·locar la senyal d’aproximació de vehicle elèctric (E-104 manual).

cilíndric amb la senyalització vertical pertinent que s’ubicarà a l’inici de les places reservades

Al Document 2 de Plànols del projecte es pot veure el detall de la disposició de la senyalització.

per a turismes elèctrics, tal com s’indica al Document 2 de Plànols del projecte.

Com a condicions generals, les marques de la senyalització horitzontal han de tenir el color,

Les senyals verticals han de seguir les especificacions requerides per l’Ajuntament de

forma, dimensions i ubicació indicats per la DT. Han de tenir les vores netes i ben perfilades. La

Barcelona. Com a condicions generals s’enumeren algunes de les especificacions a seguir:

capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradora.

−

Els senyals verticals es col·loquen a 2,60m del terra.

−

L’ancoratge mínim pels senyals verticals serà de 30 cm agafat amb morter hidràulic

l’Ajuntament de Barcelona, amb pintura ACRIPUR antilliscant amb pintura de doble component
d’enduriment ràpid (2 a 5 min.), amb una resistència mecànica de 135 kg/cm2 a la
primera hora, utilitzant una relació morter/aigua de 3/1. No cal fer dau de formigó.

−

amb aplicació de màquina, amb dosificació mínima de 1600g/m2 i amb addició de partícules de
vidre de cantells angulosos amb una dosificació de 300g/m2, per tal d’incrementar el coeficient
de lliscament a un mínim de 0,60 SRT segons norma NLT-175. La pintura per a la senyal amb

L’alfabet específic per a la composició de textos serà, seguint les especificacions actuals

el logo d’advertència de zona de recàrrega per a vehicles elèctrics propera serà termoadherent

de l’Ajuntament de Barcelona, 75 Helvètica Bold condensada al 80%, composada amb

amb gruix de 3 mm i un coeficient de lliscament mínim de 0,60 SRT.

una separació entre caràcters de 5%m.
−

La senyalització de les places d’estacionament s’ha de realitzar, seguint especificacions de

El color de la pintura ha de correspondre als codis RAL 9003 (blanc) i RAL 3020 (vermell). La

El color de les senyals ha de correspondre als codis RAL 5005 (blau), RAL 9004 (negre)

resta de codis i característiques seguiran les especificacions del Manual de Senyalització

i RAL 3001 (vermell). La resta de codis i característiques seguiran les especificacions del

Urbana de Barcelona.

Manual de Senyalització Urbana de Barcelona.
4.5 Imatge gràfica i posada en funcionament d’equip de recàrrega
Senyalització horitzontal

L’equip de recàrrega anirà vinilat seguint la imatge gràfica específica per a vehicle elèctric de

La zona de recàrrega estarà formada per dues places d’aparcament per a vehicles elèctrics..

l’Ajuntament de Barcelona/BSM.

Segons el manual de senyalització urbana de la ciutat de Barcelona vigent, la zona de recàrrega

Una vegada la instal·lació s’hagi finalitzat i es disposi d’energia elèctrica per a posar en marxa

per a vehicles elèctrics es senyalitzarà horitzontalment amb les següents marques:

l’equip de recàrrega, es requereix que es realitzin proves de funcionament de l’equip de

•

Dues (2) places d’aparcament de vehicles elèctrics en semibateria (E-33c manual) de la

recàrrega amb els tres tipus de connectors i es verifiqui el seu correcte funcionament.

mateixa amplada que l’aparcament en semibateria existent i amb una longitud de 5
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Es realitzaran les proves de funcionament i integració segons protocol, comprovació i verificació

Les necessitats del moment poden provocar que el disseny que s’havia considerat com a

de les comunicacions en remot amb el CSO de BSM. Caldrà verificar que les comunicacions es

correcte no es pugui realitzar degut a nous condicionants que puguin aparèixer en la fase

produeixin sense incidències.

l’execució del projecte.

S’entregarà a Barcelona Serveis Municipals un informe referent a la posada en funcionament de

Això pot comportar que el que realment es construeixi no sigui exactament igual al que es va

l’estació de recàrrega.

dissenyar, i per tant s’ha de reflectir a la documentació.
La finalitat de la documentació As Built és precisament representar allò que realment s’ha

5.

construït, deixar constància de com han quedat els diferents equips, els ajustos que tenen, els

PLA DE MANTENIMENT

paràmetres de protecció consignats i explicar com s’han desenvolupat els treballs.
L’adjudicatari de les obres, un cop finalitzades les obres d’instal·lació i la posada en marxa,
haurà de realitzar la prestació del Servei de Manteniment Integral per mantenir operatives i en
les millors condicions tècniques, l’equip de recàrrega incloent-hi no solament els aspectes

No es donarà l’obra per finalitzada fins que el contractista no hagi lliurat la documentació As Built
per tal de que la direcció facultativa l’aprovi i realitzi el projecte As Built.

electrònics, elèctrics i mecànics propis de l’equip sinó, també, els armaris d’escomesa on es

Un cop aprovada la documentació com definitiva s’hauran de lliurar cinc còpies en paper més

connecten els equipaments, i les comunicacions dels equips de recàrrega amb el centre de

una còpia en suport informàtic (CD), desenvolupades amb programes d’OFFICE i AUTOCAD.

telecomandament pel seguiment de l’estat dels equips de recàrrega.

Entre les feines a executar pel contractista es troba realitzar tota la documentació i tràmits

Dins del Servei de Manteniment Integral s’inclou el manteniment Preventiu (la periodicitat i les

necessaris per tal de legalitzar les noves instal·lacions. S’ha de tenir present que les despeses

tasques estan definides per BSM) i Correctiu.

de legalització aniran a càrrec del contractista. I que no és considerada l’obra com a finalitzada
fins que no es disposi de tots els documents de legalització aprovats pels organismes

A continuació es presenta la taula amb la valoració del Pla de Manteniment:

corresponents.

QUADRE DE PREUS EQUIPS DE RECÀRREGA
UNITAT
D'OBRA
Unitat
Unitat

EQUIPS DE RECÀRREGA RÀPIDA

7.

PREU UNITARI
MES
Cost mensual del manteniment preventiu, inclòs comunicacions i
77,10 €/u
neteja, dels equips de recàrrega ràpida
CONCEPTE

Cost mensual del manteniment preventiu, inclòs comunicacions i
neteja, dels armaris elèctrics.

NORMATIVA D’APLICACIÓ

En el procés d’execució dels treballs s’hauran d’observar les normes i reglaments de seguretat.
En particular són d’obligat compliment les disposicions contingudes en la següent normativa:
•

27,11 €/u

baixa tensió i instruccions complementàries.
•

6.

DOCUMENTACIÓ AS-BUILT I LEGALITZACIÓ

RD 842/2002, del 2 d’agost (BOE núm. 224,18/09/2002). Reglament electrotècnic per a

Projecte de RD per el que s’aprova una nova instrucció tècnica complementària (ITC) BT
52 del reglament electrotècnic de baixa tensió, aprovat pel RD 842/2002 de 2 d’agost i
modificant altres instruccions tècniques complementàries al mateix. Ref: H90prd –

A mesura que s’executa el projecte, existeix un seguit d’acords i modificacions i es genera una

22.05.2013

sèrie de documentació que reflecteixen tal i com s’han desenvolupat els treballs.
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•

•

Instrucció 8/2012, de 28 de juny, de la direcció general d’energia, mines i seguretat, per

8.

la qual s’estableixen les normes d’aplicació de la normativa vigent per a les instal·lacions

El termini d’execució de les obres previst és de 2 setmanes. No s’ha considerat en aquest termini

de recàrrega de vehicles elèctrics.

ni el temps d’entrega del material (equip i armari) ni el Comissioning.

Vademècum Instal·lacions d’enllaç en Baixa Tensió

TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES

ref. FDNGL003 , 2ª Edició,

Desembre 2006.
9.

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

•

"Instrucción de hormigón estructural" (EHE), RD 1247/2008.

•

R. D. 105/2008 , de 1 de febrer, per el que es regula la producció i gestió dels residus de

annex 6, un estudi de seguretat i salut. Per l’execució de les mesures de seguretat i salut s’ha

construcció i demolició.

previst un total de 956,00 euros de PEM, el qual s’inclou en el pressupost de projecte com a

Ordenances Municipals i Metropolitanes relacionades amb el projecte (Medi Ambient

partida alçada d’abonament íntegre.

•

En compliment Reial Decret, 1627/1997, de 24 de octubre, el present projecte incorpora com

Urbà,Edificació etc.)
•

Norma 8.2-IC sobre “marcas viales” aprovada per Ordre Ministerial, de 16 de juliol de
1987. B.O.E. del 4 d’agost i del 29 de setembre.

•

10. COMPLIMENT

DE

LES

ESPECIFICACIONS

TÈCNIQUES

PARTICULARS

DE

L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Instrucció 8.3-IC “sobre senyalització d’obres, aprovada per Ordre Ministerial de 31

Degut a la seva mida, per criteris de sostenibilitat i ja que tots aquests documents estan penjats

d’agost de 1987. B.O.E del 18 de setembre

de forma lliure a las web municipal de www.bcn.cat, no s’inclouen en format paper les

•

Real Decret 314/2006, de 17 de marzo, pel que s’aprova el Codi Tècnic de la Edificació.

•

Normes UNE declarades d'obligat compliment.

•

Llei 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la

especificacions particulars estandarditzades per l’Ajuntament de Barcelona.

Els Plecs de Prescripcions Tècniques dels diferents Responsables de l’Espai Públic (REP) Es
recullen al següent enllaç:

construcció (BOE de 19 d’octubre de 2006).
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es•

RD 1109/2007, de 24 d’ agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre,

transforma/prescripcions-tecniques/documentacio-ambits

reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció (BOE del 25 de agosto
de 2007). Correcció de errors BOE del 12 de setembre del 2007. Modificació por Reial

•

Decret 327/2009, de 13 de març (BOE del 14 de març de 2009).

11. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE

Real Decreto 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de

El present projecte està integrat pels següents documents:

seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE de 25 de octubre). Modificat por el
Reial Decret 604/2006, de 19 de maig (BOE de 29 de maig).

DOCUMENT NÚM. 1 - MEMÒRIA I ANNEXOS
MEMÒRIA
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ANNEXES

•

Plec de condicions tècniques particulars

•

Plec de d’especificacions tècniques

•

Annex 01 – Càlculs

•

Annex 02 – Serveis Existents

•

Annex 03 – Reportatge Fotogràfic

•

Annex 04 – Pla d’Obra

•

Amidaments

•

Annex 05 – Justificació de Preus

•

Quadre de preus núm. 1

•

Annex 06 – Estudi de Seguretat i Salut

•

Quadre de preus núm. 2

•

Annex 07 – Senyalització i accessos

•

Pressupost

•

Annex 08 – Pressupost per a coneixement de l’administració

•

Resum de pressupost

•

Annex 09 – Carta de condicions tècnico-econòmiques de la distribuïdora

•

Últim full

•

Annex 10 – Informe tècnic de projecte (ITP)

•

Annex 11 – Pla de manteniment

•

Annex 12 – Protocol de proves de funcionament i comunicació

DOCUMENT NÚM. 4 – PRESSUPOST

12. RESUM DEL PRESSUPOST

El pressupost que s’adjunta en el projecte correspon a la valoració per a la instal·lació d’una
estació de recàrrega ràpida al carrer Can Bruixa, 23-33 (DISTRICTE DE LES CORTS)

DOCUMENT NÚM. 2 – PLÀNOLS
•

Índex i Situació

El pressupost d’execució material ascendeix a la quantitat de CINQUANTA-CINC MIL CENT

•

Emplaçament

DISSET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (55.117,50 €).

•

•

−

Cartogràfic

El pressupost d’execució per contracte sense IVA ascendeix a la quantitat de SEIXANTA-CINC

−

Ortofoto

MIL CINC-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS (65.589,83 €).

Definició geomètrica
−

Planta actual

−

Planta proposta

−

Planta detall

El pressupost d’execució per contracte amb IVA ascendeix a la quantitat de SETANTA-NOU MIL
TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS (79.363,69 €).

A Barcelona, Desembre de 2020

Instal·lacions
−

Detalls rases/pericons

−

Detalls armari escomesa / quadre VE i equip de recàrrega

−

Esquema unifilar

Els Autors del Projecte:

DOCUMENT NÚM. 3 - PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
•

Plec de condicions generals

Esteve Baqué Estebe
Enginyer Industrial
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1.

1.1.1.1. Fórmules Conductivitat Elèctrica

CÀLCULS ELÈCTRICS

Les dades de potències aquí exposades son hipòtesis de consums dels equips de recàrrega
ràpida. Depenent del subministrador final aquestes dades poden variar. Una vegada obtinguts

K = 1/ρ

els valors de potència absorbida definitius, els càlculs elèctrics s’hauran d’adequar com a part

ρ = ρ20[1+α (T-20)]

de l’enginyeria de replanteig.

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]

1.1. FÓRMULES

Sent,
K = Conductivitat del conductor a la temperatura T.

Emprarem les següents:

ρ = Resistivitat del conductor a la temperatura T.

Sistema Trifàsic

ρ20 = Resistivitat del conductor a 20ºC.

I = PC / 1,732 x U x Cosφ x R = amp (A)
e = (L x PC / k x U x n x S x R) + (L x PC x Xu x Senφ/ 1000 x U x n x R x Cosφ) = volts

Cu = 0.018
Al = 0.029

(V)

α = Coeficient de temperatura:
Cu = 0.00392

Sistema Monofàsic:

Al = 0.00403

I = PC / U x Cosφ x R = amp (A)
e = (2 x L x PC / k x U x n x S x R) + (2 x L x PC x Xu x Senφ / 1000 x U x n x R x Cosφ)

T = Temperatura del conductor (ºC).

= volts (V)

T0 = Temperatura ambient (ºC):
Cables enterrats = 25ºC

On:

Cables a l’aire = 40ºC

PC = Potència de Càlcul en Watts.

Tmax = Temperatura màxima admissible del conductor (ºC):

L = Longitud de Càlcul en metres.
e = Caiguda de tensió en Volts.

XLPE, EPR = 90ºC

K = Conductivitat.

PVC = 70ºC

I = Intensitat en Ampers.

I = Intensitat prevista pel conductor (A).

U = Tensió de Servei en Volts (Trifàsica o Monofàsica).

Imax = Intensitat màxima admissible del conductor (A).

S = Secció del conductor en mm².
Cos ϕ = Cosinus de fi. Factor de potència.
R = Rendiment. (Per a línies motor).
n = NÚM. de conductors per fase.
Xu = Reactància per unitat de longitud en µΩ/m.
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1.1.1.2. Fórmules Sobrecàrregues

Ct: Coeficient de tensió.
UF: Tensió monofàsica en V.

Ib ≤ In ≤ Iz

Zt: Impedància total en mohm, incloent la pròpia de la línia o circuit (per tant es val a la

I2 ≤ 1,45 Iz

Impedància en origen mes la pròpia del conductor o línia).

On:

* La Impedància total fins al punt de curtcircuit serà:

Ib: intensitat utilitzada al circuit.
Iz: intensitat admissible de la canalització segons la norma UNE 20-460/5-523.

Zt = (Rt² + Xt²)½

In: intensitat nominal del dispositiu de protecció.
Per als dispositius de protecció regulables, In és la intensitat de regulació triada.

Sent,

I2: intensitat que assegura efectivament el funcionament del dispositiu de protecció. En la
pràctica I2 es pren igual:

Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de les resistències de les línies aigües a dalt fins al punt
de cc)

- a la intensitat de funcionament en el temps convencional, per als interruptors
automàtics (1,45 In com a màxim).
- a la intensitat de fusió en el temps convencional, per als fusibles (1,6 In).

Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de les reactàncies de les línies aigües a dalt fins al punt de
cc)
R = L · 1000 · CR / K · S · n
X = Xu · L / n

1.1.1.3. Fórmules Curtcircuit

(mohm)

(mohm)

R: Resistència de la línia en mohm.
* IpccI = Ct U / √3 Zt

X: Reactància de la línia en mohm.
L: Longitud de la línia en m.

Sent,

CR: Coeficient de resistivitat.

IpccI: intensitat permanent de cc en inici de línia en ca.
Ct: Coeficient de tensió.

K: Conductivitat del metall.
S: Secció de la línia en mm².

U: Tensió trifàsica en V.

Xu: Reactància de la línia, en mohm per metre.

Zt: Impedància total en mohm, aigües dalt del punt de cc (sense incloure la línia o circuit en

n: núm. de conductors per fase.

estudi).
* tmcicc = CC · S² / IpccF²
* IpccF = Ct UF / 2 Zt
Sent,
Sent,

tmcicc: Temps màxim en sg que un conductor suporta una Ipcc.

IpccF: Intensitat permanent de c.

Cc= Constant que depèn de la natura del conductor i del seu aïllament.

c. en fi de línia en ca.
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S: Secció de la línia en mm².
IpccF: Intensitat permanent de cc en fi de línia en A.

1.2. QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCÍÓ PER A LA CÀRREGA DEL VEHÍCLE
ELÈCTRIC
- Potència total instal·lada:

* tficc = c. fusible / IpccF²
Descripció

Sent,
tficc: temps de fusió d'un fusible per a una determinada intensitat de curtcircuit.

Pot unitària

Equip de recarrega

50

Consums Auxiliars 1

3

Consums Auxiliars 2

3

Il·luminació.+ Presa corrent

1

TOTAL

57

IpccF: Intensitat permanent de cc en fi de línia en A.
* Lmax = 0,8 UF / 2 · IF5 · √(1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)²

Sent,

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

Potència a contractar = 57 kW x 0.95 (FS) = 55 kW

K: Conductivitat
S: Secció del conductor (mm²)

Les dades de potències aquí exposades son hipòtesis de consums dels equips de

Xu: Reactància per unitat de longitud (mohm/m). En conductors aïllats sol ser 0,1.

recàrrega ràpida. Depenent de l’equipament final aquestes dades poden variar. Una

n: núm. de conductors per fase

vegada obtinguts els valors de potència absorbida definitius, els càlculs elèctrics

Ct= 0,8: És el coeficient de tensió.

s’hauran d’adequar com a part de l’enginyeria de replanteig.

CR = 1,5: És el coeficient de resistència.
IF5 = Intensitat de fusió en ampers de fusibles en 5 sg.

* Corbes vàlides.(Per a protecció d'Interruptors automàtics dotats de Relé electromagnètic).

CORBA B

IMAG = 5 In

CORBA C

IMAG = 10 In

CORBA D I MA

IMAG = 20 In
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Càlcul de la línia: PdRR

Càlcul de la línia: Il·luminació + Pressa de corrent

- Potencia nominal: 50000 W

- Potencia nominal: 1000 W

- Tensió de servei: 400 V.

- Tensió de servei: 230.94 V.

- Canalització: D1-Unip.o Mult.Conduct.soterrat.

- Canalització: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 20 m; Cos j: 0.98; Xu(mW/m): 0;

- Longitud: 5 m; Cos j: 0.99; Xu(mW/m): 0;

- Potencies: P(w): 50000

- Potencies: P(w): 1000

- Intensitats fasorials: IR = 72.17-14.65i; IS = -48.78-55.17i; IT = -23.39+69.83i; IN = 0

- Intensitats fasorials: IR = 4.33-0.62i; IS = 0; IT = 0; IN = 4.33-0.62i

- Intensitats valor eficaç: IR = 73.64; IS = 73.64; IT = 73.64; IN = 0

- Intensitats valor eficaç: IR = 4.37; IS = 0; IT = 0; IN = 4.37

Escalfament:

Escalfament:

Intensitat(A)_R: 73.64

Intensitat(A)_R: 4.37

Conductors Tetrapolares 4x35+TTx35mm²Cu

Conductors Unipolars 2x2.5+TTx2.5mm²Cu

Nivell Aïllament, Aïllament: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagadors d’incendis i emissió de fums

Nivell Aïllament, Aïllament:0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagadors d’incendis i emissió de fums i

i opacitat reduïda. -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

opacitat reduïda. -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 25°C (Fc=0.75) 87.75 A. segons ITC-BT-19

I.ad. a 40°C (Fc=0.7) 19.6 A. segons ITC-BT-19

Diàmetre exterior tub: 110 mm.
Caiguda de Tensió:
Caiguda de Tensió:

Temperatura cable (ºC): R = 42.49; S = 40; T = 40; N = 42.49

Temperatura cable (ºC): R = 70.78; S = 70.78; T = 70.78; N = 25

e(parcial) = 0.32 V.= 0.14 %

e(parcial) = 0.85 V.= 0.37 %

e(total) = 0.72 V.= 0.31 % ADMIS (6.5% MAX.) Fase RN

e(total) = 1.45 V.= 0.63 % ADMIS (6.5% MAX.) Fase SN
Prot. Tèrmica:
Prot. Tèrmica:

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

I. Aut./Tet. In.: 80 A. Tèrmica reg. Int.Reg.: 80 A.

Protecció diferencial:

Protección diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Classe A "si".

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 80 A. Sens. Int.: 30 mA. Classe A "si".
Càlculo de la Línia: Serveis aux.1

- Potencia nominal: 3000 W
- Tensió de servei: 230.94 V.
- Canalització: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
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- Longitud: 5 m; Cos j: 0.99; Xu(mW/m): 0;

Escalfament:
Intensitat(A)_S: 13.12

- Potencia: P(w): 3000

Conductors Unipolars 2x6+TTx6mm²Cu

- Intensitats fasorials: IR = 0; IS = -8.1-10.32i; IT = 0; IN = -8.1-10.32i

Nivell Aïllament, Aïllament: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagadors d’incendis i emissió de fums

- Intensitat valors eficaç: IR = 0; IS = 13.12; IT = 0; IN = 13.12

i opacitat reduïda. -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=0.7) 34.3 A. segons ITC-BT-19

Escalfament:
Intensitat(A)_S: 13.12

Caiguda de tensió:

Conductors Unipolars 2x6+TTx6mm²Cu

Temperatura cable (ºC): R = 40; S = 47.32; T = 40; N = 47.32

Nivell Aïllament, Aïllament: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagadors d’incendis i emissió de fums

e(parcial) = 0.41 V.= 0.18 %

i opacitat reduïda. -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

e(total) = 0.93 V.= 0.4 % ADMIS (6.5% MAX.) Fase SN

I.ad. a 40°C (Fc=0.7) 34.3 A. segons ITC-BT-19
Prot. Tèrmica:
Caiguda de tensió:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Temperatura cable (ºC): R = 40; S = 47.32; T = 40; N = 47.32

Protección diferencial:

e(parcial) = 0.41 V.= 0.18 %

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Classe A "si".

e(total) = 0.93 V.= 0.4 % ADMIS (6.5% MAX.) Fase SN
1.3. RESUM DE CÀLCULS ELÈCTRICS
Prot. Tèrmica:
Quadre general de protecció

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Classe A "si".
Càlculo de la Línia: Serveis aux.2

Denominació
PdRR
Il·luminació + Pressa Corrent
Serveis aux.1
Serveis aux.2

P.Càlcul Dist.Càlc.
(W)
(m)
50000
20
1000
5
3000
5
3000
5

Secció
I.Càlculo I.Adm. C.T.Parc. C.T.Total
(mm²)
(A)
(A)
(%)
(%)
4x35+TTx35Cu
73.64
87.75
0.37
0.6
2x2.5+TTx2.5Cu
4.37
19.6
0.14
0.31
2x6+TTx6Cu
13.12
34.3
0.18
0.4
2x6+TTx6Cu
13.12
34.3
0.18
0.41

Dimensions(mm)
Tub.
110
-

- Potencia nominal: 3000 W
Curtcircuit

- Tensió de servei: 230.94 V.
- Canalització: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

Denominació

- Longitud: 5 m; Cos j: 0.99; Xu(mW/m): 0;

PdRR
Il·luminació + Pressa Corrent
Serveis aux.1
Serveis aux.2

- Potencia: P(w): 3000

Longitud (m)
20
5
5
5

Sección
Ikmaxf Ikminf
Curva
Ikmaxi (kA) P de C (kA)
(mm²)
(kA)
(A)
válida, xln
4x35+TTx35Cu
14.282
15 9.358 2724.29 100;B,C,D
2x2.5+TTx2.5Cu
9.308
10 2.614 1266.19 10;B,C,D
2x6+TTx6Cu
9.308
10 4.552 2259.62 16;B,C,D
2x6+TTx6Cu
9.308
10 4.552 2259.62 16;B,C,D

- Intensitats fasorials: IR = 0; IS = -8.1-10.32i; IT = 0; IN = -8.1-10.32i
- Intensitat valors eficaç: IR = 0; IS = 13.12; IT = 0; IN = 13.12
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ANNEX 02: SERVEIS EXISTENTS

1. INTRODUCCIÓ
Els plànols dels serveis existents a la zona requerida s’afegeixen a l’apèndix 1 d’aquest mateix
annex. Aquests plànols són orientatius i tenen una validesa temporal de 3 mesos a partir de la
seva obtenció. Caldrà comprovar en fase d’obra l’afectació real als serveis existents.
A partir d’aquests plànols es fa una relació dels serveis existents en la zona més pròxima a
l’àrea d’instal·lació del punt de recàrrega:

Aigües de Barcelona
Fibra òptica Municipal
Enllumenat
Clavegueram
Xarxa d'aprofitament de
recursos hídrics alternatius
Refugis/Mina d’aigua
Línies elèctriques
Gas natural
ONO
Telefónica

C. Can Bruixa 23-33
(Districte de les Corts)
NO
NO
SI
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO

Tot i que no hi ha cap afectació prevista als serveis existents a la zona afectada per la
instal·lació, es considera una partida alçada a justificar de serveis afectats al pressupost del
projecte ja que el detall i la validesa dels plànols és limitada.
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XARXA DE CLAVEGUERAM: GEOMETRIA
ERVE Can Bruixa
Codi:
Projecció UTM. ETRS89
1/2000
(427454.29; 4581750.65) m.
Coordenada centre:

LLEGENDA
Data: 26-10-2020

XARXA PLANIFICADA

XARXA EXISTENT

Anti-Inundació T10 o Mixta

Xarxa Aj. Barcelona

Zona en projecte

Antiabocament

Xarxa altres organismes

Zona en obres

Anti-Inundació T>>10

Clavegueró longitudinal particular

Desenvolupament de la xarxa

Xarxa fora de servei

XARXA DE CLAVEGUERAM: ESTAT DE CONSERVACIÓ
Codi:

ERVE Can Bruixa

LLEGENDA
Data: 27-10-2020

Sense deficiències
Esquerdes

Zona en projecte
Zona en obres

Trencaments

Projecció UTM. ETRS89
Coordenada centre:

Escala: 1/2000
(427454.29; 4581750.65) m.

Enfonsaments
Defectes detectats amb càmara de TV

Deficiència greu (llistat de 1993-1996, pot
estar desactualitzat)

XARXA DE FIBRA ÒPTICA PEL CLAVEGUERAM
ERVE Can Bruixa
Codi:

LLEGENDA
Data: 26-10-2020

Xarxa projectada
Xarxa en construcció

Projecció UTM. ETRS89 Escala: 1/2000
(427454.29; 4581750.65) m.
Coordenada centre:

Xarxa existent

Arqueta de fibra òptica

XARXA D'APROFITAMENT DE RECURSOS HIDRICS ALTERNATIUS
ERVE Can Bruixa
Codi:
Projecció UTM. ETRS89 Escala: 1/2000
Coordenada centre:
(427454.29; 4581750.65) m.

LLEGENDA
Data: 26-10-2020

Xarxa planificada

Dipòsit

Xarxa projectada

Arqueta

Xarxa existent

Piezòmetre

Hidrant

Zona en projecte

Sensor piezomètric

Zona en obres

REFUGIS DE GUERRA I MINES A BARCELONA
ERVE Can Bruixa
Codi:

LLEGENDA
Data: 26-10-2020

Refugi de guerra (sense dades geomètriques específiques)
Refugi de guerra (amb dades geomètriques específiques)

Projecció UTM. ETRS89 Escala:1/2000
(427454.29; 4581750.65) m.
Coordenada centre:

Mina d'aigua

LLEGENDA DELS PLÀNOLS D'INFORMES DE XARXA DE CLAVEGUERAM
XARXA EXISTENT
T111
Cota tapa
Cota solera

D600A

Canvi de secció

Col.lector
(La fletxa indica el sentit de les aigües)
Exemple denominació:
- D600A: Tub Ø600 mm
- T111: Claveguera 111dm² de secció

Inici de claveguera
Capçalera de xarxa

Pou de registre
(Volum m3)

(el grafisme no
representa amb
exactitud la
longitud del tram)

Punt d'abocament

Dipòsit Existent
Entronc

Fossar de sedimentació

Embornal

Clapeta

Reixa

H

Comporta

Punt amb desperfectes
greus
Singularitat a la claveguera

Finestra de connexió

Estació de bombament

Sobreeixidor

Velocímetre

Envà total

Estació de qualitat

Envà parcial
Limnímetre

Canvi de sentit de circulació
(Punt alt)

Estació remota

Ràpid

Pluviòmetre

Salt
Sifó
Cambra

(Representa la seva geometria)

XARXA PLANIFICADA

Codi

Codi

Codi

Codi

[HxV]

[HxV]

[HxV]

[HxV]

Col.lector planificat
- [HxV] Secció rectangular
- (HxV) Secció amb volta
Tapa estanca
Envà total planificat
Envà parcial planificat
Comporta planificada

Cota connexió

Cota connexió

Cota connexió

Cota connexió

Codi

Codi

Codi

Codi

Volum m3

Volum m3

Volum m3

Volum m3

Connexió planificada
Dipòsit planificat

Ref:

538025

Plano:

MAPA ÍNDICE

1:625
Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Fecha:

27/10/2020

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:427454.28Y:4581750.64

Ref:

538025 - 14050956

Plano:

AFECTACIÓN AT/MT

1:500
Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Fecha:

26/10/2020

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:427454.29; Y:4581750.65

Ref:

538025 - 14050956

Plano:

AFECTACIÓN BT

1:500
Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Fecha:

26/10/2020

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:427454.29; Y:4581750.65
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33I

CANALIZACIÓN

ARQUETA 40x40

POSTE
RED AÉREA

ARQUETA 60x60

Data de lliurament:

ARQUETA DOBLE 60x120

59
55

Punt: 5107450

TIPO DE SUPERFÍCIE

ALH 270
(acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
271 273
ARQUETA DOBLE 70x140 274-276
LOCALIZACIÓN ARQUETA
GA (galería), BH (base hormigón)

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

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

51-53

Escala:

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO.
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1. INTRODUCCIÓ

A continuació s’adjunta el diagrama de Gantt de la planificació dels treballs.
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Nombre
1

SIGNATURA DEL CONTRACTE

2

COMPRA i ACOPI DE MATERIAL

1 nov 21
8 nov 21
15 nov 21
22 nov 21
29 nov 21
6 dic 21
13 dic 21
20 dic 21
27 dic 21
3 ene 22
10 ene 22
17 ene 22
24 ene 22
31 ene 22
7 feb 22
14 feb 22
21 feb 22
28 feb 22
7 mar 22
14 mar 22
21 mar 22
28 mar 22
4 abr 22
11
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2/11
0 days

Duracion

30 days

3

Equip de recàrrega

30 days

4

Quadre elèctric i altre material

20 days

5

REPLANTEIG

6

OBRA I INSTAL·LACIÓ

7

Obra civil

8

Excavació de rasa

9

Reblert de rasa i pavimentació

10

Basaments i bancades

0 days

3 days
1 day
2 days
2 days

11

Instal·lacions elèctriques

12

Instal·lació d'equip i quadre

1 day

13

Cablejat i connexionat

1 day

14

Senyalització

15

Col·locació senyals verticals

16

Senyalització horitzontal sobre paviment

17
18

LEGALITZACIÓ
ESCOMESES ELÈCTRIQUES (TREBALLS ENDESA)

22/11

8 days

2 days

1 day
1 day
1 day
0 days

27/12

70 days

19

COMISSIONING (posada en marxa i proves de comunicació)

0 days

20

CONTROL DE QUALITAT

8 days

21

SEGURETAT I SALUT

22

FI D'OBRA

1/04

38 days
0 days

1/04

- pagina1
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1. INTRODUCCIÓ

A continuació s’adjunta la justificació dels preus utilitzats al document nº4: Pressupost.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA

MA D'OBRA

A0121000

h

Oficial 1a

25,07000

€

A0122000

h

Oficial 1a paleta

25,07000

€

A012H000

h

Oficial 1a electricista

25,91000

€

A012M000

H

OFICIAL 1A MUNTADOR

25,07000

€

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

25,07000

€

A013H000

h

Ajudant electricista

22,20000

€

A013M000

H

AJUDANT MUNTADOR

22,20000

€

A0140000

h

Manobre

20,85000

€

A0150000

H

MANOBRE ESPECIALISTA

20,85000

€

C1101200

H

COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS

15,95000

€

C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

81,38000

€

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

50,00000

€

C1331100

h

Motoanivelladora petita

56,95000

€

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

66,00000

€

C133A0K0

h

Picó vibrant amb placa de 60 cm

6,63000

€

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

41,32000

€

C1503000

h

Camió grua

49,28000

€

C1503500

h

Camió grua de 5 t

51,87000

€

C1504R00

H

CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM

37,80000

€

C1705600

H

FORMIGONERA DE 165 L

1,77000

€

C1705700

h

Formigonera de 250 l

2,80000

€

C1B02A00

h

Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada

38,00000

€

C1B02B00

H

MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL D'ACCIONAMENT MANUAL

26,59000

€

C1B0V200

h

Màquina de granallat per a eliminació de pintures de marca vial autopropulasada

46,56000

€

C1RA2500

m3

Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

24,53000

€

C2001000

h

Martell trencador manual

3,62000

€

C2005000

h

Regle vibratori

4,53000

€

Projecte d´instal·lació d´una estació de recàrrega ràpida al carrer de Can Bruixa, 23-33

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Projecte d´instal·lació d´una estació de recàrrega ràpida al carrer de Can Bruixa, 23-33

Pàg.:

3

MATERIALS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

4

MATERIALS

132,09000

€

1,16000

€

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

18,13000

€

t

Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

16,79000

€

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons

18,99000

€

B0312020

T

SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A MORTERS

18,02000

€

B0321000

m3

Sauló sense garbellar

16,36000

€

B0330020

t

Grava de pedrera, per a drens

18,81000

€

B0331Q10

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons

16,81000

€

B0332Q10

t

Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons

19,87000

€

B0372000

m3

Tot-u artificial

16,38000

€

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

103,30000

€

B0532310

KG

CALÇ AÈRIA CL 90

0,21000

€

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

65,00000

€

B0710150

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

37,04000

€

B0DF8H0A

u

Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 70x70x85 cm, per a 150 usos

2,50000

€

B2RA73G1

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 barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

23,67000

€

8177_12

u

Bufador, conjunt compost per empunyadura, braç porta broquets, broquet, mànega flexible de 10 m
i regulador de gas, ref. 8177-12 de la sèrie Accessoris de ASFALTEX

B0111000

M3

AIGUA

B0310500

t

B0311010
B0312010

B2RA7LP1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, 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)

6,67000

€

B9E13100

m2

Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior

7,18000

€

B9E13200

M2

PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU ALT

6,06000

€

BBA11000

KG

PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓ

BBA110VE

u

Senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a
soldar en el paviment mitjançant bufador, triangular equilàter de 150 cm de costat

BBA14100

kg

BBA17100

7,78000

€

145,46000

€

Pintura per a marques vials, dos components, blanca

5,42000

€

kg

Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials

3,36000

€

BBA1M000

KG

MICROESFERES DE VIDRE

3,72000

€

BBA1M100

kg

Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec

1,26000

€

BBB1UVB0

U

Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva tipus R disc de prohibició i obligació, de 600
mm de diàmetre. Nivell de reflectància E.G. Nivell I

28,53000

€

BE050001

u

S'instal·larà un nou armari tipus Monolit 700, o similar, estandaritzat per l'Ajuntament de Barcelona
i l'empresa distribuïdora (ENDESA). Amb dues particions:

10.479,34000

€

·La partició de companyia, format amb un TMF10 amb potència admissible fins 111 kW.
·La partició de client , amb quadre de comandament i protecció per a la recàrrega del VE (electro1)
format un IGA amb interruptor automàtic regulable, de In= 100 A, regulat a 100 A (relé electrònic
regulable), dos sortides bipolars magnetodiferencials de 16A i 30mA, de Classe A ´´si´´, i una
sortida magnetotèrmic de 100A IV, regulada a 80 A (relé electrònic regulable) més una protecció
diferencial de relé regulable amb toroïdal 30..300 mA, regulada a 30 mA, Classe A ´´si´´.
L'armari comptarà amb proteccions de sobretensions permanents i transitòries, i amb un circuit
amb protecció bipolar magnetodiferencial de 10A i 30mA per a il·luminació interior i pressa de
corrent, i tots els elements necessaris pel correcte funcionament de la instal·lació i compliment de
normatives elèctriques i de la distribuïdora. L'armari comptarà amb sòcol i bancada de fixació.
BE050010

u

Posada en marxa d'equip de recàrrega ràpida. Inclou totes les proves necessàries per al correcte
funcionament indicades pel fabricant i per la propietat/DO.

900,00000

€

BE0500X2

u

Subministrament d'equip de recàrrega ràpida tipus Multimode mode 3 (socket 22 kW AC Tipus 2) i
mode 4 (mànegues 50 kW DC CCS i Chademo) comunicació 4G amb protocol OCCP versió 1.5 o
1.6 actualitzable a 2.2, estructura i envolvent d'acer galvanitzat adequat per ser intal·lat a l'exterior
de la marca Circutor o similar. Complint les especificacions recollides al plec.
- Cables amb extensió de 5.5 metres amb recollidor de cable per CCS+CHA
- Toma AC (socket sense cable) de 22kW tipus 2
- Bloqueig connectors CCS2+CHA
- Diferencial tipus B
- Mòdem 4G

28.774,00000

€

Inclou les fixacions al terra.
Totalment instal·lat.
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.Instal·lació d'obturador tripolar, segellant
contra el pas d’aigua, pols, rosegadors, etc. Es deixarà fil guia o corda col·locat a l’interior de tots
els conductes de les canalitzacions lligat a les anelles dels obturadors amb reserva suficient per la
seva manipulació.

2,03000

€

BG22TK10

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,02000

€

BG22TP10

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,79000

€

BG312190

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

5,11000

€

BG312590

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

15,97000

€

BG380900

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2

1,29000

€

BGD21330

u

Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada), de 0,45 m2 de superfície i de 4,5 mm
de gruix

166,16000

€

BBB3UV11

u

Placa complementària (de xapa d'acer) de 120 mm d'alçària i 450 mm d'amplària

14,29000

€

BBM1AHA1

u

Placa informativa de 60x60 cm amb pintura no reflectora

41,74000

€

BGY38000

u

Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus

0,15000

€

BBM1BBB1

U

PLACA D'ORIENTACIÓ O SITUACIÓ, DE 30X60 CM AMB PINTURA NO REFLECTORA

59,69000

€

BGYD2000

u

Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra

4,04000

€

BBMZ1B20

m

Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical

12,15000

€

BQ42A015

u

Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella d'acer inoxidable,
de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, per a encastar

28,00000

€

BDGZU010

m

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària

0,11000

€

BDK21495

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

15,70000

€

BDKZH9B0

u

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

34,71000

€

BDKZHLD0

u

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm amb doble fulla triangular i classe D400 segons norma UNE-EN 124

390,00000

€
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Pàg.:

5

ELEMENTS COMPOSTOS

D060M022

m3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

6

ELEMENTS COMPOSTOS

Rend.: 1,000

Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, 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
250 l

72,89000

Subtotal:

€
DESPESES AUXILIARS

Unitats

Preu

Parcial

Import

58,84580

58,84580

1,00 %

0,18765

COST DIRECTE

79,05845

COST EXECUCIÓ MATERIAL

79,05845

Ma d'obra
A0150000

H

0,900 /R x

MANOBRE ESPECIALISTA

20,85000 =

Subtotal:

18,76500

D070A4D1

18,76500

M3

18,76500

Maquinària
C1705700

h

0,450 /R x

Formigonera de 250 l

2,80000 =

Subtotal:

1,26000
1,26000

1,26000

Materials
B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150

x

103,30000 =

15,49500

B0331Q10

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550

x

16,81000 =

26,05550

B0311010

t

Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

0,650

x

16,79000 =

10,91350

B0111000

M3

AIGUA

0,180

x

1,16000 =

0,20880

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

Unitats
A0150000

Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

C1705600

1,00 %

MANOBRE ESPECIALISTA

0,18765

Formigonera de 250 l

H

20,85000 =

21,89250
21,89250

0,725 /R x

FORMIGONERA DE 165 L

79,06000

1,77000 =

21,89250

1,28325
1,28325

B0532310

KG

CALÇ AÈRIA CL 90

400,000

x

0,21000 =

84,00000

B0111000

M3

AIGUA

0,200

x

1,16000 =

0,23200

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200

x

103,30000 =

20,66000

B0312020

T

SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A MORTERS

1,530

x

18,02000 =

27,57060

€

1,28325

Subtotal:

132,46260

132,46260

Altres
A%AUX001 %
Preu

Parcial

0,900 /R x

20,85000 =

18,76500

0,450 /R x

2,80000 =

Subtotal:

1,26000
1,26000

Materials
B0111000

M3

AIGUA

0,180

x

1,16000 =

0,20880

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150

x

103,30000 =

15,49500

B0312010

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons

0,650

x

18,99000 =

12,34350

B0332Q10

t

Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550

x

19,87000 =

30,79850

1,26000

21,89300 =

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

18,76500
18,76500

1,000 % s

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Import

Maquinària
h

1,050 /R x

MANOBRE ESPECIALISTA

Subtotal:

72,88545

Subtotal:
C1705700

Import

Materials

72,88545

Unitats
H

H

52,67280

Ma d'obra
A0150000

Parcial

€

Maquinària

52,67280

Rend.: 1,000

Preu

Subtotal:

COST EXECUCIÓ MATERIAL

m3

156,08000

Ma d'obra

COST DIRECTE

D060M0B2

Rend.: 1,000

MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 I 2,5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L

0,21893
0,21893

1,00 %

0,21893
0,21893

COST DIRECTE

156,07621

COST EXECUCIÓ MATERIAL

156,07621
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

7

PARTIDES D'OBRA

P-1

F00B0015

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

Enginyeria de Replanteig, taxes de serveis afectats i
permís d'obres.

Rend.: 1,000

352,50

C1311430

€

h

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m3

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

352,5000

Rend.: 1,000

86,65

Preu

1,500 /R x

Manobre

20,85000 =

Subtotal:

Parcial

F2RA73G1

m3

Import

31,27500
31,27500

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

1,000 /R x

50,00000 =

Subtotal:

31,27500

P-3

F2R450E0

m3

50,00000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,46913

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

81,74413
4,90465

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

Rend.: 1,000

26,69

Preu

Parcial

C1RA2500

m3

Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x

24,53000 =

24,53000

C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

0,008 /R x

81,38000 =

0,65104

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000

25,18104

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Preu
x

1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-6

F2RA7LP1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, 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)

25,18104
25,18104
1,51086

6,00 %

26,69190

Rend.: 1,000

26,86

Preu

Parcial

Maquinària
Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

Parcial

1,000 /R x

€

Import

23,67000

23,67000

23,67000
23,67000
1,42020

6,00 %

€

25,09020

Rend.: 1,000

Unitats

7,07

Preu

Import

24,53000 =

24,53000

Parcial

€

Import

Materials
B2RA7LP1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, 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)

x

1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

m3

23,67000 =

6,67000 =

Subtotal:

Unitats
C1RA2500

25,09

Subtotal:

€

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL

m3

26,86443

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

F2R642E0

25,34380
1,52063

86,64877

Maquinària

P-4

25,34380

Materials
B2RA73G1 t

COST EXECUCIÓ MATERIAL

25,34380

6,00 %

Unitats

50,00000
50,00000

0,81380

€

Maquinària
C1313330

81,38000 =

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-5

Unitats
h

0,010 /R x

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Ma d'obra
A0140000

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

Subtotal:
332,54717
19,95283

________________________________________________________________________________________________________________
F2225432

8

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-2

Pàg.:

6,67000

6,67000

6,00 %

6,67000
6,67000
0,40020
7,07020
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

9

PARTIDES D'OBRA

P-7

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

Rend.: 1,000

91,51

Preu

Parcial

€

H

MANOBRE ESPECIALISTA

0,160 /R x

20,85000 =

3,33600

A0140000

h

Manobre

0,480 /R x

20,85000 =

10,00800

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,160 /R x

25,07000 =

4,01120

Subtotal:

P-9

FBA22411

h

0,160 /R x

Regle vibratori

4,53000 =

Subtotal:

1,50 %

0,00373

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

0,79218
0,04753

m

Pintat sobre paviment de faixa contínua de 40 cm,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

17,35520

0,72480

6,22

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

0,72480

A0140000

h

Manobre

0,0085 /R x

20,85000 =

0,59075

A0121000

h

Oficial 1a

0,017 /R x

25,07000 =

1,42063

0,72480

Materials

0,83971

Rend.: 0,300

Unitats

17,35520

Maquinària

Subtotal:

2,01138

2,01138

Maquinària
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

1,050

65,00000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

68,25000

C1B02B00

68,25000

68,25000

6,00 %

FBA1E317

m

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
tipus P-R, de 10 cm d'amplària, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

H

0,84

A0140000

h

Oficial 1a
Manobre

Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada

0,240

x

3,72000 =

0,89280

BBA14100

Pintura per a marques vials, dos components, blanca

0,408

x

5,42000 =

2,21136

kg

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-10
Preu

Parcial

25,07000 =

0,17549

FBABI003

u

Jornada de pintat de senyalització horitzontal sobre
paviment. Inclou el personal i el transport de la
maquinària i el material necessari fins la zona de
l'actuació.

Import

0,007 /R x
0,0035 /R x

20,85000 =

0,07298
0,24847

0,0035 /R x

38,00000 =

Subtotal:
kg

BBA1M100 kg

0,75338

3,10416

3,10416
5,86892
0,35214

6,00 %

0,24847

0,13300

Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,102

x

3,36000 =

0,34272

Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec

0,051

x

1,26000 =

0,06426

Subtotal:

0,40698

1.150,00

€

1.084,90566
65,09434

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.150,0000

________________________________________________________________________________________________________________
P-11

0,13300

6,22106

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

FBB1UVB0

u

Subministrament de senyal vertical ((d'alumini amb
doble pestanya, HI (High Intensity Prismatic) nivell II
de retroreflexivitat 250/300 cd/m2, de 2 mm
d'espessor) preceptiva tipus R disc de prohibició i
obligació, de 600 mm de diàmetre. Nivell de
reflectància E.G. Nivell I

0,13300

Materials
BBA17100

0,75338

MICROESFERES DE VIDRE

€

Maquinària
h

0,75338

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal:
C1B02A00

26,59000 =

BBA1M000 KG

91,50980

Rend.: 1,000

Unitats
h

0,0085 /R x

Materials

Ma d'obra
A0121000

MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL
D'ACCIONAMENT MANUAL

Subtotal:

86,33000
5,17980

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-8

10

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

Ma d'obra

C2005000

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Unitats
A0150000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Rend.: 1,000

Unitats

33,61

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
0,40698

A0140000

h

Manobre

0,038 /R x

20,85000 =

0,79230

A0121000

h

Oficial 1a

0,038 /R x

25,07000 =

0,95266

Subtotal:

1,74496

1,74496
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

11

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Maquinària
C1504R00

H

CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A
MÀXIM

0,038 /R x

37,80000 =

Subtotal:

Subtotal:

1,43640

BBB1UVB0 U

Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva
tipus R disc de prohibició i obligació, de 600 mm de
diàmetre. Nivell de reflectància E.G. Nivell I

x

1,000

1,43640
28,53000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,33850

3,33850

Materials
BBMZ1B20 m

Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyalització vertical

1,000

x

12,15000 =

12,15000

D060M022

Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, 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
250 l

0,0294

x

72,88545 =

2,14283

1,43640

Materials

m3

28,53000

28,53000

28,53000

Subtotal:

31,71136
1,90268

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

33,61404

14,29283

14,29283

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,05008

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

17,68141
1,06088

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-12

FBB3UV11

u

Subministrament i col·locació de senyal vertical
(d'alumini amb doble pestanya, HI (High Intensity
Prismatic) nivell II de retroreflexivitat 250/300 cd/m2,
de 2 mm d'espessor) de 120 mm d'alçària i 450 mm
d'amplària amb tots els elements necessaris per a la
seva fixació

Rend.: 1,000

18,52

P-14

Unitats

Preu

Parcial

A0121000

h

Oficial 1a

0,038 /R x

25,07000 =

0,95266

A0140000

h

Manobre

0,038 /R x

20,85000 =

0,79230

Subtotal:

FDG526XZ

u

Obertura de cala d'1m2 per a la detecció de serveis.
Inclou treballs d'enderroc de paviment, excavació de
terres fins deixar la canalització al descobert, reblert
de la rasa i posterior pavimentació de la vorera. Inclou
tots els medis auxiliars per a la correcta senyalització
i tancament de la zona de treball. Inclou la càrrega de
residus, transport fins a dipòsit autoritzat i el cànon de
gestió de residus.

Import

CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A
MÀXIM

0,038 /R x

A0140000

1,74496

A012N000

x

1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,43640

14,29000 =

14,29000
14,29000

m

Suport d'alumini estriat de diàmtre 60 mm, de 4 mm
d'espessor, pintat amb pintura de pols de polièster
amb color RAL 7037 col·locat a terra formigonat

h

17,47136
1,04828

6,00 %

18,51964

Rend.: 1,000

B0111000

M3

0,400 /R x

20,85000 =

29,78571

Oficial 1a d'obra pública

0,650 /R x

25,07000 =

58,19821

18,74

€

AIGUA

87,98392

0,030

x

1,16000 =

0,03480

103,30000 =

0,32023

65,00000 =

65,00000

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031

x

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,000

x

14,29000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

FBBZ1120

Parcial

Manobre

Subtotal:

1,43640

Subtotal:

P-13

h

1,43640

Materials
Placa complementària (de xapa d'acer) de 120 mm
d'alçària i 450 mm d'amplària

Preu

€

Import

87,98392

Materials
Subtotal:

BBB3UV11 u

176,91

Ma d'obra

1,74496
37,80000 =

Rend.: 0,280

Unitats

Maquinària
H

18,74229

€

Ma d'obra

C1504R00

12

B9E13100

m2

Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior

1,020

x

7,18000 =

7,32360

D070A4D1

M3

MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 I 2,5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L

0,0315

x

156,07621 =

4,91640

Subtotal:
Unitats

Preu

Parcial

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,100 /R x

20,85000 =

2,08500

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,050 /R x

25,07000 =

1,25350

Import

77,59503

77,59503
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

13

PARTIDES D'OBRA

FDGZU010

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

1,31976

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

m

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Rend.: 0,200

Unitats

14

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,50078

166,89871
10,01392

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

61,27011
3,67621

176,91263

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,31

Preu

Parcial

22,20000 =

1,11000

€

P-17

FDK2A4XX

u

Pericó de 70x70x85 cm, amb parets de 10 cm de
gruix de formigó H-150 i solera de formigó H-150 de
15 cm de grossor amb pendents cap al centre, on
s'haurà instal·lat un encofrat tubular vertical de 10 cm,
deixant la superfície que serà visible amb un acabat
perfecte. Reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Import

Ma d'obra
A013M000

H

0,010 /R x

AJUDANT MUNTADOR

Subtotal:

1,11000

1,11000

Materials

64,94631

Rend.: 0,650

Unitats

163,25

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
BDGZU010 m

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

x

1,020

0,11000 =

Subtotal:

0,11220
0,11220

A%AUX001 %

1,500 % s

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

1,11000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x54 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. Segons
especificacions IMI

h

Oficial 1a d'obra pública

1,200 /R x

25,07000 =

46,28308

A0140000

h

Manobre

1,200 /R x

20,85000 =

38,49231

Subtotal:

0,01665

B0310500

0,01665

6,00 %

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

0,0245

x

18,13000 =

0,44419

0,01665

B0DF8H0A u

Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de
70x70x85 cm, per a 150 usos

1,007

x

2,50000 =

2,51750

1,23885
0,07433

B064300C

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,000

x

65,00000 =

65,00000

m3

1,31318

Rend.: 1,000

84,77539

64,95

Subtotal:

€

67,96169

Preu

Parcial

1,50 %

1,27163

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

154,00871
9,24052

P-18
h

Manobre

1,000 /R x

20,85000 =

20,85000

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,500 /R x

25,07000 =

12,53500

Subtotal:

33,38500

163,24923

Import

Ma d'obra
A0140000

67,96169

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

84,77539

Materials

COST EXECUCIÓ MATERIAL

FDK262X8

A012N000
0,11220

Altres

P-16

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-15

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

FDKZH9B4

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter amb la inscripció ´´TC-AJB´´.

33,38500

Maquinària

Rend.: 1,000

Unitats

54,21

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
C1503000

h

Camió grua

0,200 /R x

49,28000 =

Subtotal:

9,85600
9,85600

9,85600

A0140000

h

Manobre

0,350 /R x

20,85000 =

7,29750

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,350 /R x

25,07000 =

8,77450

Materials

Subtotal:
BDK21495

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

B0330020

t

Grava de pedrera, per a drens

1,000

x

15,70000 =

15,70000

0,0972

x

18,81000 =

1,82833

Subtotal:

17,52833

16,07200

Materials
B0710150
17,52833

t

BDKZH9B0 u

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

0,0032

x

37,04000 =

0,11853

1,000

x

34,71000 =

34,71000

16,07200
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

15

PARTIDES D'OBRA

34,82853

34,82853

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,24108

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

51,14161
3,06850

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FDKZHLD4

Pàg.:

16

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-19

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm amb
doble fulla trinagular i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter. Haurà de complir
les especificacions del plec de l'Institut Municipal
d'Informàtica
- Tapa extraïble metàl·lica antilliscant, de fosa dúctil
segons norma ISO / 1053 / EN 1563, d'acord a la
norma EN 124 i amb el certificat AENOR del producte.
- La tapa permetrà obrir-se més de 90º i màxim 120º,
incorporant dispositiu antitancament de bloqueig de
seguretat a un angle = 90º.
- Marc d'acer galvanitzat en calent, laminat, segons
norma ISO 630.
- Desbloqueig i obertura de la tapa mitjançant clau, la
qual serveix per a la seva manipulació un cop
bloquejada la tapa.
- Les tapes de les arquetes seran de dues ales
triangulars i duran l'anagrama ´´TC-AjB´´.
- En arquetes amb fondària superior a 1,5m caldrà
instal·lar pates.

P-20

FG210003

u

S'instal·larà un nou armari tipus Monolit 700, o
similar, estandaritzat per l'Ajuntament de Barcelona i
l'empresa distribuïdora (ENDESA). Amb dues
particions:

435,88

11.133,60

€

·La partició de companyia, format amb un TMF10
amb potència admissible fins 111 kW.
·La partició de client , amb quadre de comandament i
protecció per a la recàrrega del VE (electro1) format
un IGA amb interruptor automàtic regulable, de In=
100 A, regulat a 100 A (relé electrònic regulable), dos
sortides bipolars magnetodiferencials de 16A i 30mA,
de Classe A ´´si´´, i una sortida magnetotèrmic de
100A IV, regulada a 80 A (relé electrònic regulable)
més una protecció diferencial de relé regulable amb
toroïdal 30..300 mA, regulada a 30 mA, Classe A
´´si´´.

54,21011

Rend.: 1,000

Rend.: 1,000

€

L'armari comptarà amb proteccions de sobretensions
permanents i transitòries, i amb un circuit amb
protecció bipolar magnetodiferencial de 10A i 30mA
per a il·luminació interior i pressa de corrent, i tots els
elements necessaris pel correcte funcionament de la
instal·lació i compliment de normatives elèctriques i
de la distribuïdora. L'armari comptarà amb sòcol i
bancada de fixació.
Totalment instal·lat, comprovat, verificat i en perfecte
funcionament.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,450 /R x

20,85000 =

9,38250

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,450 /R x

25,07000 =

11,28150

Subtotal:

20,66400

B0710150

t

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700
mm amb doble fulla triangular i classe D400 segons
norma UNE-EN 124
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

x

1,000

390,00000 =

x

0,0063

37,04000 =

Subtotal:

0,23335
390,23335

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,30996

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

411,20731
24,67244

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Oficial 1a electricista

0,500 /R x

25,91000 =

12,95500

h

Ajudant electricista

0,500 /R x

22,20000 =

11,10000
24,05500

Materials
20,66400

390,00000

390,23335

h

A013H000

Subtotal:

Materials
BDKZHLD0 u

A012H000

435,87975

BE050001

u

S'instal·larà un nou armari tipus Monolit 700, o
similar, estandaritzat per l'Ajuntament de Barcelona i
l'empresa distribuïdora (ENDESA). Amb dues
particions:
·La partició de companyia, format amb un TMF10
amb potència admissible fins 111 kW.
·La partició de client , amb quadre de comandament i
protecció per a la recàrrega del VE (electro1) format
un IGA amb interruptor automàtic regulable, de In=
100 A, regulat a 100 A (relé electrònic regulable), dos
sortides bipolars magnetodiferencials de 16A i 30mA,
de Classe A ´´si´´, i una sortida magnetotèrmic de
100A IV, regulada a 80 A (relé electrònic regulable)
més una protecció diferencial de relé regulable amb
toroïdal 30..300 mA, regulada a 30 mA, Classe A
´´si´´.
L'armari comptarà amb proteccions de sobretensions
permanents i transitòries, i amb un circuit amb
protecció bipolar magnetodiferencial de 10A i 30mA
per a il·luminació interior i pressa de corrent, i tots els
elements necessaris pel correcte funcionament de la
instal·lació i compliment de normatives elèctriques i
de la distribuïdora. L'armari comptarà amb sòcol i

1,000

x 10.479,3400 =

10.479,34000

24,05500
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

17

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

18

PARTIDES D'OBRA

bancada de fixació.

P-23
Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

10.479,34000

FG22TK1K

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

10.479,34000
10.503,39500
630,20370

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

11.133,59870

Rend.: 1,000

Unitats

3,58

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
P-21

FG210064

u

Legalització de la instal·lació. Incloses taxes EIC,
visats, projecte de legalització o memòria tècnica de
disseny, inspecció inicial OCA, butlletí i tota la
documentació necessària per la tramitació davant
Indústria

Rend.: 1,000

1.800,00

€

A013H000

h

Ajudant electricista

0,020 /R x

22,20000 =

0,44400

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,033 /R x

25,91000 =

0,85503

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1.698,11321
101,88679

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

BG22TK10

m

1.800,0000

________________________________________________________________________________________________________________
P-22

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. Inclou instal·lació d'obturador tripolar,
segellant contra el pas d’aigua, pols, rosegadors, etc.
Es deixarà fil guia o corda col·locat a l’interior de tots
els conductes de les canalitzacions lligat a les anelles
dels obturadors amb reserva suficient per la seva
manipulació.

Rend.: 1,000

3,59

1,29903

1,29903

Materials

€

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

x

1,020

2,02000 =

Subtotal:

2,06040

2,06040

2,06040

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01949

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

3,37892
0,20273

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-24
Unitats

Preu

Parcial

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

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,020 /R x

22,20000 =

0,44400

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,033 /R x

25,91000 =

0,85503

Subtotal:

1,29903

Rend.: 1,000

Unitats

1,29903

3,58165

5,75

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Materials
BG22TH10

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions
soterrades.Instal·lació d'obturador tripolar, segellant
contra el pas d’aigua, pols, rosegadors, etc. Es
deixarà fil guia o corda col·locat a l’interior de tots els
conductes de les canalitzacions lligat a les anelles
dels obturadors amb reserva suficient per la seva
manipulació.

x

1,020

2,03000 =

2,07060

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,042 /R x

25,91000 =

1,08822

A013H000

h

Ajudant electricista

0,020 /R x

22,20000 =

0,44400

Subtotal:

1,53222

1,53222

Materials
BG22TP10

Subtotal:

2,07060

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

x

1,020

2,07060

3,79000 =

Subtotal:

3,86580

3,86580

3,86580

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01949

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02298

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

3,38912
0,20335

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

5,42100
0,32526

3,59246

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,74626
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

19

PARTIDES D'OBRA

P-25

FG312194

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000

8,89

€

P-27

FG380907

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra. Inclou
subministrament i instal·lació.

Rend.: 1,000

11,91

Unitats
Unitats

Preu

Parcial

Import

A013H000

h

Ajudant electricista

0,065 /R x

22,20000 =

1,44300

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,065 /R x

25,91000 =

1,68415

Subtotal:
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

x

1,020

5,11000 =

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,12715

5,21220

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Import

Ajudant electricista

0,200 /R x

22,20000 =

4,44000

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

25,91000 =

5,18200
9,62200

9,62200

Materials
BGY38000

u

Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

1,000

x

0,15000 =

0,15000

BG380900

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2

1,020

x

1,29000 =

1,31580
1,46580

1,46580

5,21220

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,14433

1,50 %

0,04691

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

11,23213
0,67393

6,00 %

8,38626
0,50318

COST EXECUCIÓ MATERIAL

11,90606

8,88943
P-28

m

h

A012H000

5,21220

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FG312594

A013H000

Subtotal:
Subtotal:

P-26

Parcial

Subtotal:

3,12715

Materials
m

Preu

€

Ma d'obra

Ma d'obra

BG312190

20

Rend.: 1,000

20,63

FGD2133D

u

Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel
(calada), de superfície 0,45 m2, de 4,5 mm de gruix i
soterrada. Inclou subministrament i instal·lació.

€

Rend.: 1,000

189,00

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,065 /R x

25,91000 =

1,68415

A013H000

h

Ajudant electricista

0,065 /R x

22,20000 =

1,44300

Subtotal:

3,12715

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,166 /R x

25,91000 =

4,30106

A013H000

h

Ajudant electricista

0,166 /R x

22,20000 =

3,68520

Subtotal:
3,12715

BGYD2000 u

Part proporcional d'elements especials per a plaques
de connexió a terra

1,000

x

4,04000 =

4,04000

BGD21330

Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel
(calada), de 0,45 m2 de superfície i de 4,5 mm de
gruix

1,000

x

166,16000 =

166,16000

Materials
BG312590

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

x

1,020

15,97000 =

7,98626

16,28940

u

Subtotal:
Subtotal:

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

16,28940

7,98626

Materials

16,28940

1,50 %

0,04691

6,00 %

19,46346
1,16781
20,63126

170,20000

170,20000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,11979

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

178,30605
10,69836

COST EXECUCIÓ MATERIAL

189,00442
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

21

PARTIDES D'OBRA

P-29

FQ42A015

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

u

Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de
color negre forja, amb anella d'acer inoxidable, de
forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de
diàmetre, ancorada amb dau de formigó

Rend.: 1,000

Unitats

79,06

Preu

Parcial

€

A0121000

h

Oficial 1a

0,500 /R x

25,07000 =

12,53500

A0140000

h

Manobre

1,100 /R x

20,85000 =

22,93500

Subtotal:

P-31

35,47000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,46913

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

53,59326
3,21560

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

Ma d'obra

G9E1320G

m2

35,47000

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter M-15 amasat a l’obra i beurada de ciment
pòrtland

Maquinària

56,80885

Rend.: 0,700

49,09

Unitats
C2001000

h

1,100 /R x

Martell trencador manual

3,62000 =

Subtotal:

D060M0B2

u

m3

Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de
color negre forja, amb anella d'acer inoxidable, de
forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de
diàmetre, per a encastar

1,000

Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,079

x

3,98200
28,00000 =

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

3,98200
3,98200

Materials
BQ42A015

22

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,580 /R x

25,07000 =

20,77229

A0140000

h

Manobre

0,440 /R x

20,85000 =

13,10571

Subtotal:

28,00000

33,87800

33,87800

Materials

x

79,05845 =

Subtotal:

6,24562

34,24562

0,0031

x

103,30000 =

0,32023

AIGUA

0,001

x

1,16000 =

0,00116

M2

PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU
ALT

1,020

x

6,06000 =

6,18120

M3

MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 I 2,5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L

0,0315

x

156,07621 =

4,91640

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0111000

M3

B9E13200
D070A4D1
34,24562

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,88675

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

74,58437
4,47506

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal:

79,05943

11,41899

11,41899

Altres
P-30

G2194JK1

m2

Demolició de paviment existent col·locats sobre
formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000

56,81

A%AUX001 %

€

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
H

MANOBRE ESPECIALISTA

1,500 /R x

20,85000 =

Subtotal:

31,27500
31,27500

C1101200

H

COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

1,000 /R x

15,95000 =

15,95000

C2001000

h

Martell trencador manual

1,500 /R x

3,62000 =

5,43000

Subtotal:

21,38000

P-32

GBA31110

u

Subtotal:

31,27533 =

21,38000

0,50817

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

46,31333
2,77880

0,46913

49,09213

Rend.: 0,100

66,15

Preu

Parcial

Ma d'obra

0,46913
0,46913

0,50817

1,50 %

Unitats
1,500 % s

0,50817

DESPESES AUXILIARS

Pintat sobre paviment de pictogrames places
reservades per a VE, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual, seguint especificacions del Manual de
Senyalització Urbana de Barcelona.

Altres
Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

0,50817

COST EXECUCIÓ MATERIAL

31,27500

Maquinària

A%AUX001 %

33,87800 =

Subtotal:
Unitats

A0150000

1,500 % s

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

A0121000

h

Oficial 1a

0,070 /R x

25,07000 =

17,54900

A0140000

h

Manobre

0,0833 /R x

20,85000 =

17,36805

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

23

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Subtotal:
C1B02B00

34,91705

34,91705

H

MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL
D'ACCIONAMENT MANUAL

0,0833 /R x

26,59000 =

P-35

N228U010

m3

Subtotal:

22,14947
22,14947

BBA11000

KG

BBA1M000 KG

PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓ

0,4998

x

7,78000 =

3,88844

MICROESFERES DE VIDRE

0,2499

x

3,72000 =

0,92963

Subtotal:

Unitats

4,81807

Parcial

H

MANOBRE ESPECIALISTA

0,200 /R x

20,85000 =

4,17000

A0140000

h

Manobre

0,050 /R x

20,85000 =

1,04250

Subtotal:

0,52376

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

62,40835
3,74450

C133A0K0

h

Picó vibrant amb placa de 60 cm

0,200 /R x

6,63000 =

1,32600

6,00 %

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

0,025 /R x

41,32000 =

1,03300

66,15285

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,040 /R x

66,00000 =

2,64000

C1331100

h

Motoanivelladora petita

0,035 /R x

56,95000 =

1,99325

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,1208 /R x

50,00000 =

6,04000

Eliminació de marques vials de pintura acrilica,
termoplàstica o de dos components mitjançant
granellat

Rend.: 1,000

11,49

5,21250

Maquinària

€

Subtotal:

13,03225

13,03225

Materials
Preu

0,160 /R x

MANOBRE ESPECIALISTA

€

Import

5,21250

1,50 %

Parcial

Import

20,85000 =

Subtotal:

3,33600
3,33600

B0372000

m3

Tot-u artificial

1,150

x

16,38000 =

18,83700

B0111000

M3

AIGUA

0,050

x

1,16000 =

0,05800

B0321000

m3

Sauló sense garbellar

1,150

x

16,36000 =

18,81400

Subtotal:

3,33600

37,70900

37,70900

Altres

Maquinària
C1B0V200

h

Màquina de granallat per a eliminació de pintures de
marca vial autopropulasada

0,160 /R x

46,56000 =

A%AUX001 %

7,44960
7,44960

u

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,05004

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

10,83564
0,65014

Connexió a xarxa de distribució d'Endesa. Inclosos
tots els materials i treballs necessaris per a la
interconnexió de la xarxa de distribució existent amb
l'armari d'escomesa, la posada en marxa i la seva
entrada en funcionament. Taxes, projectes, visat, etc.
inclosos

5,21267 =

11,48578

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.500,00

6,00 %

0,07819
0,07819

0,07819

7,44960

COST EXECUCIÓ MATERIAL
N0123V010

1,500 % s

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Subtotal:
Subtotal:

P-34

Preu

DESPESES AUXILIARS

Unitats
H

59,39

A0150000
4,81807

Ma d'obra
A0150000

Rend.: 1,000

Ma d'obra

COST EXECUCIÓ MATERIAL

m2

Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària,
com a màxim, amb 25cm de sauló sense garbellar per
a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm,
com a màxim, i base de 40cm tot-u artificial , amb
estesa i piconatge del material al 98% del PM.

22,14947

Materials

M21BU050

24

PARTIDES D'OBRA

Maquinària

P-33

Pàg.:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-36

NBA31110

u

Subministrament i col·locació de senyal vial
termoplàstica d'advertència de zona de VE,
prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre
incorporades per a soldar en el paviment mitjançant
bufador, triangular equilàter de 150 cm de costat.
Seguint especificacions del Manual de Senyalització
Urbana de Barcelona. Inclou linies transversals de
20cm d'amplada.

€

1.415,09434
84,90566
1.500,0000

56,03194
3,36192

6,00 %

59,39386

Rend.: 1,000

Unitats

331,26

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

________________________________________________________________________________________________________________

A0121000

h

Oficial 1a

0,750 /R x

25,07000 =

18,80250

A0140000

h

Manobre

0,750 /R x

20,85000 =

15,63750

Subtotal:
Materials

34,44000

34,44000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

25

PARTIDES D'OBRA

u

8177_12

u

Senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de
gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar
en el paviment mitjançant bufador, triangular equilàter
de 150 cm de costat

1,000

Bufador, conjunt compost per empunyadura, braç
porta broquets, broquet, mànega flexible de 10 m i
regulador de gas, ref. 8177-12 de la sèrie Accessoris
de ASFALTEX

1,000

x

x

145,46000 =

132,09000 =

145,46000

u

Ma d'obra
H

OFICIAL 1A MUNTADOR

0,1781 /R x

25,07000 =

4,46497

A013M000

H

AJUDANT MUNTADOR

0,1781 /R x

22,20000 =

3,95382

Subtotal:
C1504R00

277,55000

H

277,55000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,51660

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

312,50660
18,75040

Subministrament i col·locació de senyal vertical
(d'alumini amb doble pestanya, HI (High Intensity
Prismatic) nivell II de retroreflexivitat 250/300 cd/m2,
de 2 mm d'espessor) de 60x60cm, fixada
mecànicament amb tots els elements necessaris per
a la seva fixació

A012M000
132,09000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

67,43

Preu

Parcial

H

OFICIAL 1A MUNTADOR

0,1785 /R x

25,07000 =

6,39285

A013M000

H

AJUDANT MUNTADOR

0,1785 /R x

22,20000 =

5,66100

Subtotal:

BBM1BBB1 U

0,1785 /R x

37,80000 =

P-39

NG220000

u

9,63900
9,63900

x

1,000

41,74000 =

41,74000

6,73218

x

1,000

59,69000 =

59,69000
59,69000

59,69000

1,50 %

0,12628

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

74,96725
4,49804

1,50 %

0,18081

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

63,61366
3,81682
67,43048

Rend.: 1,000

Unitats

79,47

Preu

Parcial

79,46529

Rend.: 1,000

30.500,44

€

41,74000

DESPESES AUXILIARS

Subministrament i col·locació de senyal vertical
(d'alumini amb doble pestanya, HI (High Intensity
Prismatic) nivell II de retroreflexivitat 250/300 cd/m2,
de 2 mm d'espessor) de 30x60cm, fixada
mecànicament amb tots els elements necessaris per
a la seva fixació

6,73218

Inclou les fixacions al terra.
Totalment instal·lat, comprovat, verificat i en perfecte
funcionament

41,74000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

6,73218

DESPESES AUXILIARS

Subministrament d'equip de recàrrega ràpida tipus
Multimode mode 3 (socket 22 kW AC Tipus 2) i mode
4 (mànegues 50 kW DC CCS i Chademo)
comunicació 4G amb protocol OCCP versió 1.5 o 1.6
actualitzable a 2.2, estructura i envolvent d'acer
galvanitzat adequat per ser intal·lat a l'exterior de la
marca Circutor o similar.Complint les especificacions
recollides al plec.
- Cables amb extensió de 5.5 metres amb recollidor
de cable per CCS+CHA
- Toma AC (socket sense cable) de 22kW tipus 2
- Bloqueig connectors CCS2+CHA
- Diferencial tipus B
- Mòdem 4G

12,05385

9,63900

Subtotal:

NBB22711

PLACA D'ORIENTACIÓ O SITUACIÓ, DE 30X60 CM
AMB PINTURA NO REFLECTORA

€

Import

12,05385

Subtotal:
Placa informativa de 60x60 cm amb pintura no
reflectora

37,80000 =

Subtotal:

Materials
BBM1AHA1 u

0,1781 /R x
Subtotal:

Maquinària
CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A
MÀXIM

8,41879

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A012M000

H

8,41879

Materials

Ma d'obra

C1504R00

CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A
MÀXIM

331,25700

Rend.: 0,700

Unitats

P-38

26

Maquinària

Subtotal:

NBB22201

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

BBA110VE

P-37

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

€

Import

Unitats

Preu

Parcial

Materials
BE0500X2

u

Subministrament d'equip de recàrrega ràpida tipus
Multimode mode 3 (socket 22 kW AC Tipus 2) i mode
4 (mànegues 50 kW DC CCS i Chademo)
comunicació 4G amb protocol OCCP versió 1.5 o 1.6
actualitzable a 2.2, estructura i envolvent d'acer
galvanitzat adequat per ser intal·lat a l'exterior de la
marca Circutor o similar. Complint les especificacions
recollides al plec.
- Cables amb extensió de 5.5 metres amb recollidor
de cable per CCS+CHA
- Toma AC (socket sense cable) de 22kW tipus 2
- Bloqueig connectors CCS2+CHA
- Diferencial tipus B
- Mòdem 4G
Inclou les fixacions al terra.
Totalment instal·lat.

1,000

x 28.774,0000 =

28.774,00000

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

27

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

28

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

28.774,00000

28.774,00000

P-42

NG220030

u

28.774,00000
1.726,44000

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subministrament i col·locació del vinilat de l'equip de
recàrrega segons requeriments de l'Ajuntament.

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

30.500,44000

250,00

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

235,84906
14,15094
250,0000

________________________________________________________________________________________________________________
P-40

NG220010

u

Posada en marxa d'equip de recàrrega ràpida. Inclou
totes les proves necessàries per al correcte
funcionament indicades pel fabricant i per la
propietat/DO.Inclou treballs de comunicació de l'equip
de recàrrega a Centre de Control per a la
monotorització i gestió en fase d'explotació i
manteniment. Inclosa la comprovació, verificació i
perfecte funcionament de la comunicació de l’equip
amb la xarxa de BSM i el CSO.

Rend.: 1,000

954,00

€

P-43

ZPAUU0001

PA

Posada en marxa d'equip de recàrrega ràpida. Inclou
totes les proves necessàries per al correcte
funcionament indicades pel fabricant i per la
propietat/DO.

P-44
Preu

Parcial

ZPAUU0016

PA

Import

x

1,000

900,00000 =

900,00000

900,00000

900,00000
900,00000
54,00000

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Instal·lació i cablejat d'equip de recàrrega ràpida
sobre fonament complint especificacions del fabricant.

954,00000

Rend.: 0,750

Rend.: 1,000

364,03

€

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012M000

H

OFICIAL 1A MUNTADOR

2,000 /R x

25,07000 =

66,85333

A012H000

h

Oficial 1a electricista

2,000 /R x

25,91000 =

69,09333

Subtotal:

135,94666

135,94666

Maquinària
h

Camió grua de 5 t

901,88679
54,11321

750,00

6,00 %

3,000 /R x

51,87000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

207,48000
207,48000

6,00 %

207,48000
343,42666
20,60560
364,03226

€

707,54717
42,45283
750,0000

________________________________________________________________________________________________________________
ZPAUU0039

PA

Partida alçada a justificar per les tasques
arqueològiques a realitzar durant els treballs de
moviment de terres, inclòs el personal del
departament d'Arqueologia de l'Ajuntament de
Barcelona com a supervisors i, llur informe de
l'actuació.

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

C1503500

€

956,0000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

u

Partida alçada de cobrament íntegre pels treballs de
redacció de projecte As Built. Inclou la generació
d'altra documentació sol·licitada pels departaments
de l'ajuntament de Barcelona (Cartografia, BCASA,
inventari INCA de senyalització...).

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-45

NG220020

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal:

P-41

956,00

________________________________________________________________________________________________________________

Unitats
u

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Materials
BE050010

Partida alçada de cobrament íntegre pels treballs de
Seguretat i Salut

786,00

6,00 %

€

741,50943
44,49057
786,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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ANNEX 06: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

1.

OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

MEMÒRIA
1.1.

Identificació de les obres

JUSTIFICACIÓ DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
Les obres consisteixen en implantar una estació de recàrrega ràpida a la ciutat de
El reial decret 1627/1997 , de 24 de octubre , pel que s’estableixen les disposicions mínimes

Barcelona.

de seguretat i salut en les obres de construcció, estableix a l’apartat 2 de l’Article 4 que en el
projectes d’obra no inclosos en els casos previstos en l’apartat 1 del mateix article, el promotor

1.2.

Objecte

estarà obligat a que en la fase de redacció del projecte s’elabori un Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut. Per tant, s’ha de comprovar que es donen tots els casos següents:

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els
paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs

a) El Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) és inferior a 450.759,08 euros .

d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les

•

PEC = Pressupost d’Execució Material.+ Despeses Generals + Benefici Industrial

obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la

•

PEC = PEM (PEM = 55.117,50 €) + DGBI (19%PEM = 10.472,33 €) = 65.589,83 € +

finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per

IVA (21% PCE = 13.773,86 €) = 79.363,69 €.

part del/s Contractista/es.

b) Que la durada estimada de l’obra sigui superior a 30 dies utilitzant-se en algun moment a

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels

més de 20 treballador simultàniament.

riscos inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars

•

Termini d’execució previst = 10 dies

consegüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en

•

Nº de treballadors previst que treballin simultàniament = 4

compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu
article 18.3.h). D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les

c) El volum de mà d’obra és inferior a 500 treballadors-dia (suma dels dies del total dels

premisses bàsiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure

treballadors a l’obra).

i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les

•

Nº de treballadors –dia = 40

obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció
Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar,

d) No és una obra de túnels , galeries , conduccions subterrànies o preses .

havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentarse al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de

Como no és cap dels casos previstos en l’apartat 1 de l’article 4 del R.D.1627/1997 , es

les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant

redacta el present ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT.

l’Autoritat Laboral.
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el
present Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase
d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de

PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ D’UN PUNT DE RECÀRREGA RÀPIDA AL CARRER CAN BRUIXA
(DISTRICTE DE LES CORTS)

2

ANNEX 06: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat

4.2.

Tipologia de l'obra

a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost
que li siguin d'aplicació si n'és el cas.

L’objectiu és realitzar una instal·lació d’una infraestructura de recàrrega ràpida, i per
tant, el projecte ha de definir les condicions tècniques, constructives i econòmiques
dels següents elements que hauran de fer possible les futures instal·lacions:

2.

3.

PROMOTOR - PROPIETARI
•

Els basaments de l’equip de recàrrega i de l’armari elèctric

Promotor:

Barcelona Serveis Municipals SA

•

Realització de rases pel cablejat.

NIF:

A08765919

•

Els pericons de registre necessaris.

Adreça:

Carrer Calàbria, 66

Població:

08015, Barcelona

•

Instal·lació de quadres elèctrics que contempla el projecte.

•

Les demolicions de paviments necessàries.

•

La reposició de paviments.

•

Senyalització, pintura, i adequació d’accessos.

AUTOR DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Redactor E.S.S.

: Esteve Baqué Estebe

Titulació:

: Enginyer Inudstrial

4.3.

Situació

Despatx professional : c. Gessamí, 2

La situació de la ubicació proposada es troba als plànols de situació i emplaçament

Població

del document nº 2 del projecte, on descriu amb més detall el procediment realitzat

: 08130, Santa Perpètua de la Mogoda

juntament amb la ubicació seleccionada.
4.

DADES DEL PROJECTE
4.5.

4.1.

Pressupost d'execució material del projecte

Autor del projecte
El Pressupost d’Execució Material de la Seguretat i Salut és de: 956,00 euros.
Redactor E.S.S.

: Esteve Baqué Estebe

Titulació:

: Enginyer Inudstrial

4.6.

Termini d'execució

Despatx professional : c. Gessamí, 2
Població

: 08130, Santa Perpètua de la Mogoda

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de dues setmanes.
No s’ha considerat el termini d’abassegament de material.
4.7.

Mà d'obra prevista
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 4 persones.
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4.8.

Familia E1E
FILFERROS
FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURA L
FORMIGONS ESTRUCTURA LS EN MASSA
FORMIGONS ESTRUCTURA LS PER ARMAR
GRAVES
MAONS CERÀMICS
MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS
MORTERS AMB ADDITIUS
NEUTRES
PANOTS
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS
DE TENSIÓ BAIXA
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A
TERRA
PLAQUES COMPLEMENTÀRIES
PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA
SAULONS
SENYALS
SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ
SORRES
TAULONS
TOT-U
TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS
TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS

Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra

Oficial 1a
Oficial 1a paleta
Oficial 1a ferrallista
Oficial 1a electricista
Oficial 1a muntador
Oficial 1a d'obra pública
Ajudant ferrallista
Ajudant electricista
Ajudant muntador
Manobre
Manobre especialista

4.9.

Maquinària prevista per a executar l'obra
Compressor amb dos martells pneumàtics
Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t
Picó vibrant amb placa de 60 cm
Camió per a transport de 7 t
Camió cisterna de 8 m3
Camió grua de 5 t
Formigonera de 250 l
Màquina tallajunts
Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada
màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manual
Màquina de granallat per a eliminació de pintures de marca vial autopropulasada
Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials
Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o
no especials
Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o
no especials
Martell trencador manual
Regle vibratori

5.

5.1.

ÀREES AUXILIARS

Centrals i plantes

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a

4.11.

Tipologia de materials a utilitzar a l’obra
ACER EN BARRES CORRUGADES
CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV
CALÇS
CIMENTS
CONDUCTORS DE COURE NUS
DISPOSICIÓ DE RESIDUS
ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS
EQUIPS ELECTRÒNICS

la seva explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la
presència de tota persona.
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió.
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Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que

instruccions del fabricant o importador.

previsiblement s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal
que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció.

5.2.

Zones d'apilament. Magatzems

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos
que això comporti.

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els
valors “mínims - màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no

estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident.

detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la

l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor

manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la

autoritzat.

planificació dels treballs.
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades
7.

adequadament.

TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la

El contractista és responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene

formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De

Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes

forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de

contaminants dels residus o materials emprats a l’obra,

maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves
obligacions i responsabilitats durant les maniobres.
que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als
treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació.
6.

TRACTAMENT DE RESIDUS
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació,
El contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat

valoració i propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i

amb les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de

biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb

febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus de

les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o
tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura

construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a

s’establiran mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que

resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant

fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels

en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o

quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV

desconstrucció.
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s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40
h/setmana.
7.1.

comercial.
b.

Nom comú, si és el cas.

c.

Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom

Manipulació

químic de les substàncies presents.
d.

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les

7.2.

Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o
preparat perillós.

possibles vies d’entrada a l‘organisme humà, el contractista haurà de reflectir en el

e.

Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.

seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes

f.

Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.

condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de

g.

Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.

forma singular a:

h.

El número CEE, si en té.

−

Amiant.

i.

La quantitat nominal del contingut (per preparats).

−

Plom. Crom, Mercuri, Níquel.

−

Sílice.

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista

−

Vinil.

destinatari, la fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en

−

Urea formol.

el moment del primer lliurament.

−

Ciment.

−

Soroll.

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests

−

Radiacions.

materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el

−

Productes tixotròpics (bentonita)

Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses:

−

Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.

−

Gasos liquats del petroli.

−

Baixos nivells d’oxigen respirable.

−

Animals.

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als

−

Entorn de drogodependència habitual.

requeriments de les normes legals i reglaments vigents. Estarà

•

Explosius

Delimitació / condicionament de zones d'apilament

adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar.

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara,

•

Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables

indeleble i com a mínim amb el text en idioma espanyol.
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la
L’etiqueta ha de contenir:
a.

presència de comburents i la prohibició de fumar.

Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu
defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.
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En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona

de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les

d’apilament.

diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament
dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

•

Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la
reproducció

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació

8.2.

Situació de casetes i contenidors

eficaç.
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin

l’obra

l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell.
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
•

Corrosius, Irritants, sensibilitzants

trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves
fases, s’indicaran al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.

fi.

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles

guants, ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en

d’obra, es situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”.

previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries.
8.
8.1.

CONDICIONS DE L'ENTORN

8.3.

Ocupació del tancament de l’obra

Serveis afectats

En cada cas s’estudiaran els serveis existents per tal que l’afectació sigui la
mínima. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de

sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà

protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per
cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg

consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament

de tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de

independent.

projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la
circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals.
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8.4.

Característiques de l'entorn

Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o
aconsellada.

Zona urbana
11. MEDIAMBIENT LABORAL
9.

UNITATS CONSTRUCTIVES
11.1.

MOVIMENTS DE TERRES
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES
REVESTIMENTS
PINTATS I ENVERNISATS
PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO )
TANCAMENTS
I
DIVISÒRIES
PRACTICABLES,
BARANES
PROTECCIONS FIXES
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS
METÀL.LICS EN VIALS
INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ
ELEMENTS
COL·LOCATS
SUPERFICIALMENT
(
CAIXES
SIFÒNIQUES, DESGUASSOS BUNERES, ETC.)
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ

Agents atmosfèrics
Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a
l’obra i quines condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que
se’n derivin.

I

11.2.

Il·luminació
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural,
hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions
respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs
nocturns o sota rasant.
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme,

10. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS

evitant els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques
d’intensitat.

AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a
utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el
procés constructiu, sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc
per als treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de
seguretat.

(Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la
Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)

„Reglas

generales de seguridad para máquinas“ (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs
relacionats amb la construcció, seran els següents:

1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i

25-50

atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques

lux
100 lux

: En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en
funció de l’ús ocasional - habitual.
: Operacions en les quals la distinció de detalls no
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de

amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc

mercaderies a granel, l’apilament de materials o

mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva,

l’amassat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes

de protecció individual, formatives i informatives.

sigui

essencial,

tals

com

la

manipulació

exigències visuals.
100 lux

: Quan sigui necessària una petita distinció de
detalls, com en sales de màquines i calderes,
ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys
petits del personal. Baixes exigències visuals.

200 lux

11.3.

Soroll

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista,
es reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la

: Si és essencial una distinció moderada de detalls

indústria de la construcció:

com en els muntatges mitjans, en treballs senzills
en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat de
paviments

i

tancament

mecànic.

Moderades

exigències visuals.
300 lux

Compressor

: Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de
detalls, com treballs mitjans en bancs de taller o en

: Operacions

Equip de clavar pilots (a 15 m

.................

de distància)

...

Formigonera petita < 500 lts.

.................

en les que sigui necessària una

Formigonera mitjana > 500 lts.

.................

Martell pneumàtic (en recinte

.................

d’oficina en general. Altes exigències visuals.

angost)

...

Martell pneumàtic (a l’aire lliure)

.................

: En treballs on sigui indispensable una fina distinció
de detalls sota condicions de constant contrast,
llargs

períodes

de

temps,

72 dB

tals

com

Esmeriladora de peu

94 dB

.................

60-75 dB

...
Camions i dúmpers

Exigències visuals molt altes.

.................

80 dB

...
Excavadora

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament

103 dB

...

muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o
màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal.

60 dB

...

mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs

durant

82 dB

...

distinció mitja de detalls, tals com treballs d’ordre

1000 lux

82-94 dB

...

màquines i treballs d’oficina en general.
500 lux

.................

.................

95 dB

...
Grua autoportant

.................

90 dB

les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors
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...
Martell perforador

.................

110 dB
11.4.

...
Mototrailla

.................

105 dB
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents

...
Tractor d’orugues

.................

100 dB

...
Pala carregadora d’orugues

.................
...

Pala

carregadora

de

.................

pneumàtics

...

Pistoles fixaclaus d’impacte

.................

.................

afeccions:
−

Rinitis

−

Asma bronquial

95-100

−

Bronquitis destructiva

dB

−

Bronquitis crònica

84-90 dB

−

Efisemes pulmonars

−

Pneumoconiosis

−

Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant)

−

Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)

−

Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)

150 dB

...
Esmeriladora radial portàtil

Pols

105 dB

...
Tronçadora de taula per a fusta

.................

105 dB

...
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de
Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll
seran, en ordre d’eficàcia:

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva
concentració i el temps d’exposició.
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si
O2) que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la
pneumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en
suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les

1er.- Supressió del risc en origen.

competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat

2on.- Aïllament de la part sonora.
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells
de risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar
periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels
treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o
reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de
prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives

per empreses especialitzades.
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es
trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del
contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula:
10
C = --------------------------

mg / m 3

% Si O2 + 2
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Treballs de perforació

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada
“fracció respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent

Manipulació de ciment

en l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més
fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons.
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els

Raig de sorra o granalla

següents:

−

Manutenció de runes

Treballs de la fusta,

−

Demolicions

desbarbat i soldadura

−

Treballs de perforació

elèctrica

−

Manipulació de ciment

Circulació de vehicles

−

Raig de sorra

Plantes de matxuqueix i

−

Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica

−

Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta

−

Esmerilat de materials

−

Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de

plantes asfàltiques

−

Circulació de vehicles

−

Polit de paraments

−

Plantes asfàltiques

Equips semiautònoms de
respiració

Aspiració localitzada

Regat de pistes
Aspiració localitzada

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament

soldadura
Moviments de terres

confinades

zona de tall

ceràmics o lítics

−

Filtres en sitges o instal·lacions

Addició d’aigua micronitzada sobre la

Escombrat i neteja de locals

Plantes de matxuqueix i classificació

perforadors o injecció d’aigua

Tall o polit de materials
−

−

Captació localitzada en carros

les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors
amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc
mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva,
de protecció individual, formatives i informatives.

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i
ulleres contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives:

11.5.

Ordre i neteja

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte,

ACTIVITAT

MESURA PREVENTIVA

especialment pel que fa a:

Neteja de locals

Ús d’aspiradora i regat previ

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries.

Manutenció de runes

Regat previ

2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament.

Demolicions

Regat previ
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3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de
transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra.
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la

longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre)
inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com
bandes infraroja, visible i ultraviolada.

seva utilització. Pla d’evacuació de residus.
5è.-

Neteja de claus i restes de material d’encofrat.

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els

6è.-

Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de

soldadors, especialment els de soldadura elèctrica.

matèria. Il·luminació suficient.
7è.-

Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de

Radiacions infraroges

suport provisionals.
8è.-

Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida pels teixits superficials, produint

9è.-

Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.

un efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, al absorbir-se la calor pel cristal·lí i no

10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.

dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest

11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els
treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el

tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers,

projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a

bufadors de vidre i operaris de forns.

l’operació realitzada.
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on

protecció tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima

es poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a

absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas

prendre.

d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la
il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull.

11.6.

Radiacions no ionitzants

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats
a aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm,

elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font

aproximadament.

de les radiacions.

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant

part, però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada

principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels

(UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio.

vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent.

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a

l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de

l’extrem de desprendre llum, generen aquest tipus de radiació.
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Radiacions visibles

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de
substitució, per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a

personal. Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV han de conèixer

través dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina.

perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de

Radiacions ultraviolades

disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a la
instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanòmetres)

d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.

i els 10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a
molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball,

en tres regions:

per exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea
adequadament protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona.

la radiació reflectida, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts

UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.

potents, on es sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit

UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.

admissible, haurà de disposar-se de mitjans de
protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflectit.

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada

Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de

àmpliament a la indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i

radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els

UVC, són més perilloses. La norma més completa és nord americana i està,

ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que

acceptada per la WHO (World Health Organization).

s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de
protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien

protecció facial.

marcadament amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de
quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació

aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la

dels teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot

radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit

donar lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una

hores haurà d’estar limitada.

conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles.

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos,

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la

haurà de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives,

construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions

d’apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha

de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers.

d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la
llei de prevenció de riscos laborals.
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Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no

•

ionitzants se centren en l’emprament de pantalles, blindatges
i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de

classe II; l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós.
•

cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint
en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la

Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la
Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar
perillós, però no respecte a la reflexió difusa.

•

Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot

intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent

ser perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció

longitud d’ona.

necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació.
Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de
seguretat apropiades, com per exemple,

Làser

encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps

emissió, etc.

tan diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400

força polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si

nm), o comunament radiació IR (700 nm – 1 m).

són suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan
exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de

quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al

raigs làser:

voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i
la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de
cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el
cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el
cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades.

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió

directa del raig.
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha

de prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls
no protegits, que pot resultar perillós.

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir

l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundàries i de les

grups i quatre classes següents:

reflexions difuses, que pot resultar perillós.
a) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les

classes I y II.

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en
compte els deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a

•

Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits.

subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de

•

Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre

pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació,

400 nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació

respectivament, en l’ús de làsers.

reflectida incloent la resposta de centelles.

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament,

b) Grup B: tots els làsers presents o d’ona continua amb potència major d’1 mW,

fent èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que

com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament.
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treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic

- Equip:

d’inspecció de danys a la pell.
d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força

operaris autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de
treball segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb la

està desconnectada.
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en

compte la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o

radiació i equip que la genera.
e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser

registrada i comunicada al departament mèdic.
f)

invisible que genera l’aparell.
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure

La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de

les claus de control d’engegada, així com la de control de força, que

protecció ocular, però que mai serà utilitzada per visió directa del raig.

quedaran custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball
amb làser en el laboratori.
d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i

han de seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa

- Àrea de treball:

per el làser en ús.
a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material

il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la

absorbent que previngui la reflexió especular.

pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió.
b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant,

hauran d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides.

- Operació:

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de

qualsevol gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple,

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es

trobaran dins de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe

l’ozó.
d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones

d’entrada als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal

IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant l’operació.
b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar

estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de
subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial.

l’equip de làser.
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització

dels treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat.

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del

raig fora de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que

previnguin el risc de dany ocular.

de radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar
aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la

corresponent al pit de l’operador.

d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius.
f)

S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la
utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria.
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g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador,

−

com a guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència

Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques,
sediments, moviment de granels, etcètera.

d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una
indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos,

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció

sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular.

determinar un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades
operacions.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats

les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors

dintre d’un entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser:

amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc
mitjançant mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció

−

aeroports; detecció de cartes bomba.

col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.
−

Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia,
mitjançant radiacions ionitzants.

En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment
−

d’alineacions i nivells topogràfics.

Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els

Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb
raigs X amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major
de 70 Kilovolts.

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea
de perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són

−

Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material

les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de

radioactiu, en forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o

làser que es tracti.

diagnòstic amb tècniques "in vivo".
−

Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material
radioactiu.

11.7.

Radiacions ionitzants

−

Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial.

−

Les instal·lacions i equips per a gammagrafia o radiografia industrial,
sigui mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X.

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es
generen aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin

−

Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.

donar aquest tipus de radiació, com són:

−

Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció
de fonts o equips generadors de radiacions ionitzants.

−

Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades,

−

Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de

estructures i edificis.

plàstic i fulles de metall o en el nivell d’emplenat de recipients o grans

−

Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear.

dipòsits.

−

Control d’irregularitats en el nivell d’emplenat de recipients o grans
dipòsits.

−

Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres
isòtops, com l’argó-40 o el fòsfor-32.
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−

Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència.

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que
poden consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la

butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a

instal·lació, essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser

la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els

encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat

dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes

Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte.

metàl·lics).

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun

del tipus dels teixits irradiats.

dels treballadors professionalment exposats a radiacions.

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre
dues classes fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa

12. MANIPULACIÓ DE MATERIALS

accidental (per exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació
radioactiva accidental.

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista
preventiu, s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos

necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més

humà pot tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament

segur és aquell que no es realitza”.

del seu organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en
Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions

compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó

elementals:

300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren
−

els comptadors Geiger.

Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és
dir el primer i més accessible.

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de

−

Lliurar el material, no tirar-lo.

treball. b) distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball

−

Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es

permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment

realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops

donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la

o desgastar-se.

font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres

−

embuatada en empenya i turmells.

d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com
l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor

Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i

−

En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la
càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o

necessari està en funció inversa de la densitat del material.

bé sobre l’espatlla.
−

S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al
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transport de cada tipus de material.
−

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i

En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre

de treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de

la part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical

treballar amb ells.

fixa.
−

3er.-

Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca,

Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho

sempre sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.

ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material

es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui.

manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del
material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de

partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra.

Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses:

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols,
contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un.

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els
materials, si això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en

−

Automatització i mecanització dels processos.

operacions de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament

−

Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

aprofitables per l’avanç de la producció.
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels

Adoptar mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com:

materials a manipular.

−

Utilització d’ajudes mecàniques.

−

Reducció o redisseny de la càrrega.

−

Actuació sobre l‘organització del treball.

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la

−

Millora de l’entorn de treball.

formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos:

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega.
2on.- Assentar els peus fermament.

−

Ús correcte de les ajudes mecàniques.

−

Ús correcte dels equips de protecció individual.

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.

−

Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.

4art.- Mantenir l’esquena dreta.

−

Informació sobre el pes i centre de gravetat.

5è.- Subjectar l’objecte fermament.

Els principis bàsics de la manutenció de materials

6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames.
7è.-

1er.-

El temps dedicat a la manipulació de materials és directament

Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del
cos.

proporcional a l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat.
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8è.-

Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons

components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El

els següents criteris preventius:

contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús.

h)

Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de
l’espatlla.

i)

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els

Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre

indicats a continuació:

de gravetat de la càrrega.
j)

Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla.

k)

Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb

Codi

A

l’extrem davanter aixecat.
9è.-

U Descripció

És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar

HX11X00

arestes afilades.

4

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg
per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de

HX11X02

u

Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a
diferent nivell

u

1

Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1

descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de

m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes

manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a

articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m

15 i 25 Kg respectivament.

d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte
entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol
sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip.

HX11X02
2

u

Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1
m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes
articulades, baranes metàl·liques reglamentàries

13. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)
14. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP,
tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat,

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de

Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que

Sistemes de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al

originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma

sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció

solidària i indissociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos

integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat

d’abast o simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal

de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en

aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva

l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines,

àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva

equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les

operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels

conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones
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o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de

Protecció Individual (EPI).

protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta
obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests

adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà

Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència

de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de

i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits

Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció

als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de

d’Execució.

Protecció Col·lectiva.
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els

protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense

indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-

que se’n produeixi, raonablement, la seva carència.

AVALUACIÓ-MESURES
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips
i la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.
15. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de

els indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-

Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o

AVALUACIÓ-MESURES

pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les
conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia
fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI.

16. RECURSOS PREVENTIUS

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a

adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.

les obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta
llei, la presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons

preceptiva en els següents casos:

normes harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i
a) Quan

R.D. 773/97.

els

riscos

es

puguin veure agreujats

o modificats

en el

desenvolupament del procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament

diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin

individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de

precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La

recepció signat pel beneficiari.

presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan,
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durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es
defineixen en el real decret 1627/97.

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin

perillosos o amb riscos especials.

estudi de seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que
requereixen la presència de recurs preventiu:

c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de

Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a
les condicions de treball detectades.
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que,
de forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per
interferència d’activitats, la presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests

MOVIMENTS DE TERRES
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
REVESTIMENTS
PINTATS I ENVERNISATS
INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ

casos, necessària.
17. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos
especials, definits a l’annex II del RD 1627/97:

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la
que demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o

caiguda

d’altura,

per

les

particulars

característiques

de

l’activitat

desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball.

exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions
establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el
abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de
la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut.

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc

d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels
treballadors sigui legalment exigible.

Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic
durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels
treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic.

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa

específica obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades.
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de

terra subterranis.

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos,
malgrat això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que
l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les
entrades de les obres, si després a la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat
d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.

façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el
treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal.

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
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El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà
d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència
previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat

percepció de les senyals o panells de senyalització.
14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la

vista.
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica aèries, en el cas que vehicles l’obra

de:

haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització
• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos,

d’advertència.

prohibicions o obligacions.
• Alertar

als treballadors quan es produeixi una determinada situació

d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació.
• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de
l’Estudi de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al
menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar.

mitjans o instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.
• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres

18. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA

perilloses.
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures

passos provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la

tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan,

senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les

mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los

modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant,

suficientment.

si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el
que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació

la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la

dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball.

ciutat que correspongui.

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que:

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es
diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se

àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés

conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà

a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que

de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient.

corresponguin a cadascuna de les fases.

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar

senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les

senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència

modificacions de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia

suficient.

Municipal i als Bombers o a l’autoritat que correspongui.

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la
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Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es
•

col·locarà el cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb

Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra

10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o
l’autoritat que correspongui.

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la

per garantir l’accés controlat a les instal·lacions que

senyalització corresponent.
suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la

tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular.

implantació dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits
18.2.

al PLA DE SEGURETAT aprovat.

Àmbit d'ocupació de la via pública

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i

18.1.

elements de protecció implantats.

•

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de

separats

protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

Normes de Policia

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació

Ocupació del tancament de l’obra

de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les
•

Control d’accessos

diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament
dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els
tancaments i accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai

col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut,

lliure per a pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera

el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la

existent.

maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que
garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades.

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des
de la línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies

queda al menys una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres

circumstàncies de l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés

(1,40 m) per a pas de vianants. Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible

controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les

deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) es

entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que

permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de tanques

puguin presentar riscos

amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a
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vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la
planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es

volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és

considerarà una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i
s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97.

inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta
baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la
calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb

18.3.

Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic

tanques l’àmbit del pas de vianants.
•
•

Tanques

Situació de casetes i contenidors.

Situació
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.

Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra
o, en ordenació entre mitgeres, tancaran el
front de l’obra o solar i els laterals de la part

−

Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra,

de vorera ocupada.

se situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents
criteris:
−

Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera.

−

A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres

Tipus de

Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a

tanques

base de plafons prefabricats o d’obra de
fàbrica arrebossada i pintada.

(1,40 m) per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada
−

•

sense envair cap carril de circulació.

Les empreses promotores podran presentar

Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona

a l’

d’aparcament de la calçada procurant no envair cap carril de circulació

per a la seva homologació, si s’escau, el

i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la

seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo

vorera.

en totes les obres que facin.

Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent.
Situació de grues-torre i muntacàrregues

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra.

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm
només

s’admeten

per

provisionals

en

desviacions

momentànies

a

operacions

proteccions
de

de

càrrega,
trànsit

o

similars.
•

Canvis de la Zona Ocupada
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18.4.

En cap cas s’admet com a tanca el simple
abalisat

amb

electrosoldada

cinta
de

de

PVC,

Operacions que afecten l'àmbit públic
•

Entrades i sortides de vehicles i maquinària.

malla
Vigilància

ferrallista, xarxa tipus

Personal responsable de l’obra s’encarregarà de

tennis de polipropilè (habitualment de color

dirigir les operacions d’entrada i sortida, avisant els

taronja), o elements

vianants a fi d’evitar accidents.

Aparcament

tradicionals de delimitacions provisionals de

Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra,

zones de risc.

excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de
Complements

Totes

les

tanques

tindran

l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la

balisament

calçada.

lluminós i elements reflectants en tot el seu
perímetre.

Manteniment

El Contractista vetllarà pel correcte estat de

Camions

Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del

en espera

tancament de l’obra per acollir els camions en

la tanca, eliminant graffittis, publicitat il·legal i

espera, caldrà

qualsevol altre element que deteriori el seu

adequat a aquest fi fora de l’obra.

estat original.
•

El

PLA

DE

preveure

i habilitar un espai

SEGURETAT preveurà

aquesta

necessitat, d’acord amb la programació dels

Accés a l’obra

treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i
Portes

transport interior de l’obra.

Les tanques estaran dotades de portes
d’accés independent per a vehicles i per al
personal de l’obra.

•

Càrrega i descàrrega

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament

No

s’admet

com

a

solució

permanent

d’accés la retirada parcial del tancament.

de l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més
proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació,
s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures:
−

S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i
quaranta centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona
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−

d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais

suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar

adequats, les terres es carregaran directament

prèviament amb la Guàrdia Urbana.

sobre camions per a la seva evacuació immediata.

Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm,
delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en

correspongui.
−

l’àmbit del tancament de l’obra, es col·locaran sobre

La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle,

la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant

formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de

un pas per als vianants d’un metre i quaranta

productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia

centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim.

consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra.
−

−

Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques
metàl·liques es netejarà el paviment.

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del

Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar

contenidor.

abocaments sobre la calçada.

Es netejarà diàriament la zona afectada i després
•

Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa

Descàrrega

de retirat el contenidor.

La descàrrega de runa des dels diferents nivells de

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser

l’obra, aprofitant la força de la gravetat, serà per

retirats.

canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes sota
rasant), fins els contenidors o tremuges, que hauran de

Evacuació

ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols.

Si la runa es carrega sobre camions, aquests

Les canonades o cintes d’elevació i transport de material

hauran de portar la caixa tapada amb una lona o un

es col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra.

plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu
transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix

Apilament

es farà en els transports dels contenidors.

No es poden acumular terres, runa i deixalles en
l’àmbit de domini públic, excepte si és per a un
termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de

•

Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública

l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges
o en contenidors homologats.

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i
proteccions previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la
caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció
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vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas
de vianants o vehicles.

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat
de l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o

Bastides

Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la

operacions productores de pols o deixalles.

construcció a realitzar.
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).

la caiguda de materials i elements formant un entarimat horitzontal a

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa

2,80 m d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a

viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida

l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una

del tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m,

marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim,

com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb

del pla de la bastida.

mànega cada parella de rodes.

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra,

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.

des de l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti

Xarxes

la caiguda d’objectes i la propagació de pols.

•

Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants,

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

pel risc de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls

protecció entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat,

més enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest

perimetrals a totes les façanes.

horari hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament.

Sorolls. Horari de treball

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades

i les mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar

operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de

o del tancament de l’obra.

seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no
feiners o en un horari específic.

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar
aquests límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les

•

Pols

mesures indicades per a càrregues i descàrregues.
Es regaran les pistes de circulació de vehicles.
18.5.

Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin
produir pols.

•

Neteja
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En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua.
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

Pas

Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es

vianants

protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes
resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una
alçada mínima d’un metre (1 m) amb travesser

18.6.

Residus que afecten a l'àmbit públic

intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a
la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del

els quinze centímetres (0,15 m).

seu servei de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i
retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra.

Els elements que formin les tanques o baranes seran
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i

preferentment

continus.

Si

són

calats,

les

subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

separacions mínimes no podran ser superiors a
quinze centímetres (015 m).

18.7.

Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic
•

Senyalització i protecció

Forats i

Si els vianants han de passar per sobre els forats o

rases

les rases, es col·locaran xapes metàl·liques fixades,
de resistència suficient, totalment planes i sense

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció

ressalts.

de vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de
Senyalització d’Obres 8.3-

Si els forats o les rases han de ser evitats, les
baranes

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

o

tanques

de

protecció

del pas

es

col·locaran a 45º en el sentit de la marxa.
•

Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants

Es respectaran les següents dimensions mínimes:

•

−

En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que

inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.

hi hagi enllumenat públic.

−

Enllumenat i abalisament lluminós

L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i
quaranta centímetres (1,40 m).

•

Elements de protecció
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S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de

vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament.

circulació, en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un
vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot

(desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de

el tram (intensitat mínima 20 lux).

pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de
desnivells, etc..,).

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran
abalisament lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa

exterior.

TD – 2.

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques

•

Paviments provisionals

metàl·liques de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre.
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat
de les peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor
•

Abalisament i defensa

Modificat).

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un

designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent

entarimat sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la

criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:

vorera i una barana fixa de protecció.

a)

En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al

•

Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda

tancament de l’obra.
b)

c)

En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el

contigus a passos provisionals per a vianants.

Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris

Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o

provisionals compliran les següents condicions mínimes:

per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de

d)

carrils.

−

Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.

En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació,

−

En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre

per salvar l’obstacle de les obres.
e)

inscriure un cercle d’1,5 m de diàmetre.

En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos

−

No podran haver-hi escales ni graons aïllats.

provisionals o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la

−

El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del
2%.

que hi havia abans de les obres.
−

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del
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gravat de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor
−

Modificat).

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat

Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i

existent a la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat

un pendent màxim del 12%.

Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu.

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que

alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I

puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona

una fletxa de senyalització.

no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones enjardinades
estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa.

•

Manteniment

S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des
de l’exterior de la zona d’obres.

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que
impedeixi el seu desplaçament i dificulti la seva subtracció.

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a
vianants s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions

ressalts.

dels itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en
•

perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives

Parades d’autobús, quioscos, bústies

o de seguretat.
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu
interior o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat

Els passos i itineraris es mantindran nets.

provisional de parades d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars
•

Retirada de senyalització i abalisament

emplaçats a l’espai públic.

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu

implantats.

emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis
corresponents per tal de coordinar les operacions.

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un
cop acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació.
19. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ
18.8.

Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública
•

19.1.

Riscos de danys a tercers

Arbres i jardins
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Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar

20. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS

persones o objectes annexos que en depenguin són els següents:

19.2.

−

Caiguda al mateix nivell.

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per

−

Atropellaments.

aquesta obra són:

−

Col·lisions amb obstacles a la vorera.

−

Incendi, explosió i/o deflagració.

−

Caiguda d'objectes.

−

Inundació.

−

Col·lapse estructural per maniobres fallides.

−

Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.

Mesures de protecció a tercers

−

Enfosament de càrregues o aparells d’elevació.

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com

persones que transiten pels voltants de l'obra:

annex al seu Pla de Seguretat i Salut un “Pla d’Emergència Interior“, cobrin les
següents mesures mínimes:

1.

2.

Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada,

1.-

Ordre i neteja general.

separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior.

2.-

Accessos i vies de circulació interna de l'obra.

Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs,

3.-

Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors.

s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà

4.-

Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.

de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic

5.-

Punts de trobada.

rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una

6.-

Assistència Primers Auxilis.

marquesina en voladís de material resistent.
3.

Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre
duri la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per
l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació
de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació
d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin
als vehicles de la situació de perill.

4.

En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec
d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció.
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21. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6
RD.1627/97

22. SIGNATURES

L’autor de l’Estudi de Seguretat i Salut
A Barcelona, Desembre de 2020

Esteve Baqué Estebe
Enginyer Industrial

PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ D’UN PUNT DE RECÀRREGA RÀPIDA AL CARRER CAN BRUIXA
(DISTRICTE DE LES CORTS)

32

ANNEX 06: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

23. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES
E02
E02.E02

MOVIMENTS DE TERRES
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 2,5 METRES DE FONDARIA,
EXCAVACIÓ

Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ACCÉS A RASES I POUS
TREBALLS EN VORES D'EXCAVACIÓ
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
SUPERFÍCIES DE PAS IRREGULARS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: TERRES POLSOSSES
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MÀQUINES EXCAVACIÓ
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MARTELL PNEUMÀTIC EXCAVACIÓ
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P G
2 3

A
4

2

3

2

H1421110

u

H1431101
H1432012

u
u

H1445003
H1447005
H144D205

u
u
u

H1457520

u

H145C002

u

H1465275

u

H1474600
H147D405

u
u

H147L015

u

H147N000
H1481242

u
u

2

3

4

H1485800

u

2

1

2

H1486241

u

H1487350

u

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció niv ell

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNEEN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

1

2

2

1

3

3

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

1

2

2

Codi
HX11X022

1

2

2

2

1

2

1

3

3

1

2

2

2

1

2

UA
u

14
1 /2 /3 /6 /10 /12
/14 /25

27
1

3 /6
13
1 /2 /3 /6 /10 /12
/14 /17 /25
12
14
14

Descripció
Riscos
Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 1
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
UA
u

u

APLEGANT LES TERRES PROP DE LA

Avaluació de riscos

Codi
H1411111

H1461110

Riscos
1 /2 /3 /6 /10 /12
/14 /17 /25 /26
10 /14

Codi
H1511212

UA
m2

H1522111

m

H1529013

m

H152J105

m

H152R013

m

H152U000

m

H153A9F1

u

HBBAA005

u

26
14 /26
17
17
17
14

14

Descripció
Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres
d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix
Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs
Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNEEN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer
de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs
Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre
Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
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HBBAB115

u

HBBAF004

u

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /6 /10 /12
/13 /14 /17 /25
/26 /27
1 /2 /3 /6 /10 /12
/13 /14 /17 /25
/26 /27

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000005
I0000006
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000023
I0000024
I0000045
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000074
I0000079
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110
I0000154
I0000155
I0000157

E02.E05

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Solicitar dades de les característiques físiques de les terres
Execució de treballs a l'interior de rases per equips
Formació
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Elecció dels equips de manteniment
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Reg de les zones de treball
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil

Riscos
1
1
1
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
2
3
3
10 /12 /13
12
12
12
13
13
13
14
14 /17 /26 /27
14
17
17
25
25
25
25
25
26
27
2 /6 /25
14
26

12

ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: TERRES POLSOSSES
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MARTELL PNEUMÀTIC
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

Codi
H1411111

UA
u

H1421110

u

H1431101
H1432012

u
u

H144D205

u

H1457520

u

H145C002

u

H1465275

u

H1474600
H1481242

u
u

H1485800

u

H1486241

u

H1487350

u

Codi
HX11X021

UA
u

HX11X022

u

Avaluació de riscos

2

6

10

3

1

2

2

2

1

2

1

3

3

2

1

2

2

1

2

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció niv ell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

Riscos
1 /2 /6 /10 /12
/14 /25 /26
10 /14

26
14 /26
17
14
1 /2 /6
1 /2 /6 /10 /12
/14 /17 /25

27
1 /2 /6 /10 /12
/14 /17 /25
12
14
14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA

3

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ I TRANSPORT A
ABOCADOR

Id
1

1

P G
1 3

A
3

1

2

2

1

2

2

2

2

3

Descripció
Riscos
Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 2
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 1
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H1522111

UA
m

Descripció
Riscos
Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 1
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´,
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H152U000

m

H153A9F1

u

HBBAA005

u

HBBAB115

u

HBBAF004

u

sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre
Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

ÀREA DE TREBALL
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS
DISSOLVENTS
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: DISSOLVENTS
COMPONENTES QUÍMICS DELS MATERIALS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
4

1 /2 /10 /12 /14
/25
12 /25
1 /2 /6 /10 /12
/14 /17 /25 /26
/27
1 /2 /6 /10 /12
/14 /17 /25 /26
/27
1 /2 /6 /10 /12
/14 /17 /25 /26
/27

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000045
I0000051
I0000053
I0000054
I0000060
I0000061
I0000062
I0000074
I0000079
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110
I0000154
I0000155
I0000157

E08
E08.E04

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Formació
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Reg de les zones de treball
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil

Riscos
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
2
10 /12
12
12
12
14
14 /17 /27
14
17
17
25
25
25
25
25
26
27
2 /6 /25
14
26

PARAMENTS,

ELEMENTS

DE

TANCAMENT,

PROTECCIÓ,

CALEFACCIÓ,

TUBS

2

Codi
H1411111

UA
u

H1421110

u

H1432012

u

H1445003
H1446004

u
u

H1447005
H145B002

u
u

H145K153

u

H1463253

u

H1465275

u

H147D501

u

H147N000
H1481542

u
u

H1484110
H1485800

u
u

H1486241

u

H1487350

u

I

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
MANCA ILUMINACIÓ

3

3

2

1

2

3

1

3

2

2

3

1

2

2

1

3

3

3

2

4

O 2

2

3

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

REVESTIMENTS
PINTATS I ENVERNISATS

PINTAT D'ESTRUCTURES,
ENVERNISSATS

1

P G
2 3

A
4

1

1

1

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN
149
Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria
i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNEEN 420
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNEEN 355
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color
blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Samarreta de treball, de cotó
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de

PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ D’UN PUNT DE RECÀRREGA RÀPIDA AL CARRER CAN BRUIXA
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Riscos
1 /2 /4 /9 /10 /14
/16 /18
10 /14 /18

14
17
17
17
1 /2 /4 /9 /10 /14
/18
16
16

1 /2 /4 /9 /10 /14
/18

1

13
1 /2 /4 /9 /10 /14
/16 /18
14
4
14
14
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0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
HBBAF004

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X003

UA
u

HX11X004
HX11X005

u
u

HX11X019

m

HX11X052

u

Descripció
Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada
Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell,
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat
Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)
Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i bar ana
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat

Riscos
1

4
17 /18

I0000154
I0000161

4

1

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H1512005

UA
m2

H1512013

m2

H15151A1

m2

H151A1K1

m2

H151AEL1

m2

H151AJ01

m2

H1521431

m

H152M671

m

H152PA11

m

H152PB21

m

H154M029

u

H15A2017

u

HBBAA005

u

HBBAB115

u

HBBAE001

u

Descripció
Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetr e
6 mm i amb el desmuntatge inclòs
Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alç ada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el
desmuntatge inclòs
Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el
desmuntatge inclòs
Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs
Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el
desmuntatge inclòs
Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs
Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de
fusta, desmuntatge inclòs
Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30
°, desmuntatge inclòs
Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs
Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control

Riscos
4
1

1

1

1

1
1
1
4

elèctric, adherit
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 1 /2 /4 /9 /10 /13
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu /16 /17 /18
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000003
I0000004
I0000007
I0000008
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000020
I0000025
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000045
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000079
I0000082
I0000085
I0000086
I0000151
I0000152

1
1

u

Descripció
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
Personal qualificat per a treballs en alçada
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Planificació d'àrees i llocs de treball
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Formació
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Aïllament del procés
Ventilació de les zones de treball
Substituir els materials amb substàncies nocives
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

Riscos
1
1
1
1
1
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
9 /10
9
9
10 /13 /18
13
13
13
13
14
14 /17
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17 /18
1
4 /13
2 /9 /14
16

17
1 /2 /4 /9 /10 /13
/16 /17 /18
1 /2 /4 /9 /10 /13
/16 /17 /18
16

E09
E09.E01

PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO )

PAVIMENTS AMORFS A BASE DE TERRES, SORRES, SUBBASE GRANULAR I DE FORMIGÓ, SUBMINISTRATS,
EXTESSOS I COMPACTATS MECÁNICAMENT

Avaluació de riscos
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Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
PERÍMETRE I VORES DE FORATS
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: DESCÀRREGA, EXTESA DE MATERIALS
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: COMPORTES DE CAMIONS DE SUBMINISTRAMENT
CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: DESNIVELLS ALS ITINERARIS D'OBRA
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS POLSOSSOS
ADITIUS PER A FORMIGONS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: ITINERARIS A OBRA PER SUPERFÍCIES IRREGULARS
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: CABINES MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P G
1 3

A
3

2

2

2

u
u

3

H1485800

u

1

2

H1486241

u

H1487350

u

1

2

2

2

1

2

1

2

2

1

3

3

2

2

3

1

2

2

1

2

2

2

1

2

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1

3

3

Codi
H1512013

UA
m2

1

2

2
H1512212

m

UA
u

H1421110

u

H1432012

u

H1445003
H145C002

u
u

H145K153

u

H1463253

u

H1465275

H1474600
H147D102

H147L015

u

u
u

u

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció niv ell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNEEN 365 i UNE-EN 354
Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada,

H151A1K1

m2

H151AEL1

m2

H152J105

m

H152N681

m

H152U000

m

H1531114

u

H153A9F1

u

HBBAA005

u

HBBAB115

u

Codi
HX11X003

UA
u

HX11X004
HX11X021

u
u

Riscos
1 /2 /6 /9 /10 /11
/12 /14 /16 /25
10 /14

14
17
1 /2 /6 /9 /10 /11
/14 /25
16
16

1 /2 /6 /9 /10 /11
/12 /14 /25

27
1

1

13
1 /2 /6 /9 /10 /11
/12 /16 /25
12 /25
14
14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

H147N000
H1481242

Descripció
Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada
Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

Descripció
Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alç ada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a
col·locació i amb el desmuntatge inclòs
Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el
desmuntatge inclòs
Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el
desmuntatge inclòs
Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre
Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs
Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
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Riscos
1

1
2

Riscos
1

1

1

1

1
1
1 /2 /6 /9 /11 /25

1
12 /25
1 /2 /6 /9 /10 /11
/12 /13 /14 /16
/17 /25 /27
1 /2 /6 /9 /10 /11
/12 /13 /14 /16
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HBBAF004
HDS11411

u
m

rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

/17 /25 /27
1 /2 /6 /9 /10 /11
/12 /13 /14 /16
/17 /25 /27
17

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000005
I0000006
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000038
I0000039
I0000040
I0000045
I0000047
I0000048
I0000051
I0000053
I0000055
I0000056
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000074
I0000084
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000110
I0000152
I0000154
I0000155
I0000161

E10
E10.E04

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Formació
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Reg de les zones de treball
Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar vibracions en origen
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

Riscos
1
1
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
2
9 /10
9
9
10 /12 /13
11
11
12
12
13
13
13
14
14 /17 /27
14
16
16
16
16
16
16
17
13
25
25
25
25
25
27
13

Risc

Codi
H1411111

UA
u

H1431101
H1445003
H1455710

u
u
u

H145C002

u

H145K153

u

H1463253

u

H1465275

u

H147D405

u

H147N000
H1481343

u
u

H1482320

u

H1485800

u

H1486241

u

2 /6 /9 /25
14
16

AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE

Avaluació de riscos
Id

CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL
APLECS DE MATERIAL
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES
CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P G

1

3

3

2

1

2

1

3

3

1

2

2

2

2

3

2

1

2

1

2

2

1

3

3

1

2

2

1

3

3

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIALS

COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ
CIRCULACIÓ RODADA O PEATONAL

1

A

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció niv ell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Faixa de protecció dorslumbar
Granota 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
Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
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Riscos
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9
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/25

1
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/16 /25
14
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H1487350

u

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 14
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H152U000

UA
m

H153A9F1

u

H1542013

u

H1549002

m

H15B0007
HBBAA005

u
u

HBBAB115

u

HBBAF004
HBBJ0002

u
u

Descripció
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre
Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs
Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i
amb el desmuntatge inclòs

Riscos
1 /2 /6 /9
25
14
14

16
1 /2 /4 /6 /9 /13
/14 /16 /17 /25
1 /2 /4 /6 /9 /13
/14 /16 /17 /25
1 /2 /4 /6 /9 /13
/14 /16 /17 /25
25

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000004
I0000005
I0000006
I0000008
I0000013
I0000014
I0000015
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000042
I0000055
I0000056
I0000060
I0000062
I0000063
I0000067
I0000068
I0000069

I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000086
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000151
I0000152

Descripció
Riscos
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
1
Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
1
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
1
Personal qualificat per a treballs en alçada
1
Ordre i neteja
2 /6
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
2 /6
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2 /6
Planificació d'àrees i llocs de treball
4
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
No balancejar les càrregues suspeses
4
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
4
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
9
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9 /13
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
9
Evitar processos de manipulació de materials a obra
9
Elecció dels equips de manteniment
13
Paletització i eines ergonòmiques
13
Suspensió de les feines en condicions extremes
14
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
14
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
14
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
16
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
16
Formació i habilitació específica per a cada eina
16

I0000154
I0000155
I0000156
I0000161

E12
E12.E01

Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Evitar processos de divissió de material en sec
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Substituir els materials amb substàncies nocives
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

16
16
16
16
17
17
17
25
25
25
25
25
1
4
1 /2 /6 /9 /25
14
16
16

INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ
ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, DESGUASSOS
BUNERES, ETC.)

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA SUPERFICIALMENT, COMPOSADA D´ARQUETES, ARQUETES
SINFÒNIQUES I DESGUASSOS, EN MATERIAL PREFABRICAT

Avaluació de riscos
Id
1
2
3
6
9

10
11

13
14
15
17

18

24

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: CAIGUDES EN RASES OBERTES
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: TERRENY IRREGULAR
MATERIAL MAL APLEGAT
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: ENFONSAMENT DE TERRES
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: SOBRE MATERIAL
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: COPS AMB MATERIALS
TALLS EN LA MANIPULACIÓ
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: A LA MANIPULACIÓ DELS MATERIALS
AL REJUNTAR I REBLIR DE MATERIAL
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: PER MATERIALS PESATS COM PERICONS
MANIPULACIÓ FORMIGONERA
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALL A L'EXTERIOR
CONTACTES TÈRMICS
Situació: MANIPULACIÓ DE BUFADOR
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS D'EXCAVACIÓ
DISSOLVENTS DE COLES
GASOS I SUBSTÀNCIES TÒXIQUES EN CLAVEGUERES EXITENTS
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES,
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: COLES I RESINES
CIMENT
ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS
Situació: EN CONNEXIONS AMB CLAVEGUERES EXISTENTS

PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ D’UN PUNT DE RECÀRREGA RÀPIDA AL CARRER CAN BRUIXA
(DISTRICTE DE LES CORTS)

IRRITANTS

P G
2 1

A
2

2

1

2

1

3

3

2

1

2

2

2

3

1

2

2

2

2

3

2

2

3

2

2

3

1

2

2

1

2

2

O 1

2

2

1

2

2
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25

ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació:
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

2

3

4

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

UA
u

H141211D

u

H1421110

u

H1432012

u

H1445003
H1457520

u
u

H145C002

u

H145D002

u

H145E003

u

H145F004

u

H1461110

u

H1465275

u

H147N000
H1481242

u
u

H1482222

u

H1485800

u

H1486241

u

H1486242

u

H1487350

u

Descripció
Riscos
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1 /2 /3 /6 /9 /10
400 g, homologat segons UNE-EN 812
/11 /14 /15 /18
/24 /25
Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de 25
material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 10 /14
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 14
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
17
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 14
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció niv ell 1 /2 /3 /9 /10 /15
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
/24 /25
Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, 11
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 18
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibador s 25
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420
Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 24
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNEEN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 1 /2 /3 /6 /9 /10
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, /11 /14 /15 /18
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense /24 /25
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Faixa de protecció dorslumbar
13
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 1 /2 /3 /6 /9 /10
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
/11 /14 /15 /18
/24 /25
Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 14
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 11 /25
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 14
exteriors
Casaca 3/4, tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 25
exteriors i tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, per a
senyalista de protecció en treballs a la intempèrie, homologada segons UNE-EN
340 i UNE-EN 471
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 14
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X021

UA
u

HX11X022

u

Descripció
Riscos
Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 2
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 1
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques

reglamentàries

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H1511212

UA
m2

H1522111

m

H1529013

m

H152R013

m

H152U000

m

H152V017

m3

H153A9F1

u

HBBAA005

u

HBBAB115

u

HBBAF004

u

Descripció
Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres
d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix
Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs
Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNEEN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer
de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs
Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre
Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i ex c av ac ions
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs
Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Riscos
3
1

3

3

1 /9 /11

3
25
1 /2 /3 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /15
/17 /18 /24 /25
1 /2 /3 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /15
/17 /18 /24 /25
1 /2 /3 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /15
/17 /18 /24 /25

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000003
I0000004
I0000006
I0000011
I0000013
I0000014
I0000015
I0000023
I0000024
I0000030
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000050
I0000055
I0000058
I0000059

Descripció
Riscos
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
1
Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
1
Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 1
instal.lació
Ordre i neteja
2 /6 /17
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
2 /6
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2 /6
Solicitar dades de les característiques físiques de les terres
3
Execució de treballs a l'interior de rases per equips
3
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
3
Substituir lo manual per lo mecànic
9
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9 /11
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9
Evitar processos de manipulació de materials a obra
9
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
10
Formació
10 /13 /18
Evitar processos d'ajust en obra
10
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
11
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
11
Elecció dels equips de manteniment
13
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
13
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
13

PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ D’UN PUNT DE RECÀRREGA RÀPIDA AL CARRER CAN BRUIXA
(DISTRICTE DE LES CORTS)
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I0000060
I0000061
I0000062
I0000066
I0000080
I0000086
I0000101
I0000102
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000152
I0000154
I0000155

E12.E03

Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor
Elecció dels materials al disseny del projecte
Substituir els materials amb substàncies nocives
Actuacions prèvies de desparasitació i desratització
Procediment previ de treball
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball

14
14 /17
14
15
17
17 /18
24
24
25
25
25
25
25
11 /13
1 /2 /6
14

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA, COMPOSADA
DESGUÀS, EN MATERIAL PREFABRICAT

UA
u

H1411112

u

H1414119

u

H1421110

u

H1431101
H1432012

u
u

H1445003
H1446004

u
u

H1447005
H144D205

u
u

H144E406

u

H1457520

u

H1459630

u

H145C002

u

H145E003

u

H145F004

u

H1461110

u

H1465275

u

H147D405

u

H147N000
H1481242

u
u

H1482222

u

H1485800

u

H1486241

u

H1487350

u

DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: CAIGUDES DINS RASES OBERTES I POUS
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: TERRENY IRREGULAR
MATERIALS MAL APLEGATS
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: CAIGUDES DE TERRES EN POUS I RASES
ENFONSAMENT DE TALUSSOS.
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS I EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS
REJUNTATS I FARCITS DE MATERIAL
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESANTS
MANTENIMENT DE MATERIALS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15
CONTACTES TÈRMICS
Situació: BUFADOR
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: COLES
POLS
GASOS
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES,
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: COLA
CIMENT
24
ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS
Situació: EN CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació:
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi
H1411111

IRRITANTS

P G
2 3

A
4

2

1

2

2

3

4

1

1

1

2

2

3

1

2

2

2

2

3

2

2

3

2

2

3

1

2

2

1

2

2

O 1

2

2

1

2

2

2

3

4

Descripció
Riscos
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1 /2 /3 /6 /9 /10
400 g, homologat segons UNE-EN 812
/11 /14 /15 /24
/25
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 14
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 10 /18
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 10 /14
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 14
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
17
Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 17
149
Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
17
Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 17
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083
Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 17
12083
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 14
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 15
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció niv ell 1 /2 /3 /9 /10 /11
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
/24 /25
Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 18
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibador s 11 /25
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420
Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 14
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNEEN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 1 /2 /3 /6 /9 /10
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, /11 /14 /15 /18
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense /24 /25
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 1
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Faixa de protecció dorslumbar
13
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 1 /2 /3 /6 /9 /10
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
/11 /14 /15 /18
/24 /25
Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 14
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 11 /25
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 14
exteriors
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 14
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
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Codi
HX11X022

UA
u

Descripció
Riscos
Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 1
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H1511212

UA
m2

H1522111

m

H1529013

m

H152R013

m

H152U000

m

H152V017

m3

H1542013

u

H1549002

m

H154M029

u

H16C0003

dia

HBBAA005

u

HBBAB115

u

HBBAF004

u

Descripció
Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres
d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix
Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs
Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNEEN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer
de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs
Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre
Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i ex c av ac ions
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs
Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs
Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs
Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas
combustible, O2, CO i H2S
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Riscos
3

1

3 /25

3

1 /25
3

I0000154
I0000155

14

E15
E15.E01

9
9
10
10 /13 /18
10
11
11
13
13
13
13
14
14 /17
14
15
17
17
17
17
17
17
17 /18
24
24
3 /11 /13
1 /2 /6 /9
14

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ DE BAIXA TENSIÓ
10
17
1 /2 /3 /6 /9 /10
/11 /14 /15 /17
/24 /25
1 /2 /3 /6 /9 /10
/11 /14 /15 /17
/24 /25
1 /2 /3 /6 /9 /10
/11 /14 /15 /17
/24 /25

Avaluació de riscos
Id
1

2

4
6

9

Descripció
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Solicitar dades de les característiques físiques de les terres
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines

Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor
Reg de les zones de treball
Evitar processos de divissió de material en sec
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Aïllament del procés
Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades
Ventilació de les zones de treball
Substituir els materials amb substàncies nocives
Actuacions prèvies de desparasitació i desratització
Procediment previ de treball
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball

14

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000003
I0000004
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000023
I0000027
I0000039

I0000040
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000050
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000066
I0000074
I0000078
I0000079
I0000082
I0000084
I0000085
I0000086
I0000101
I0000102
I0000152

Riscos
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
3
3
3
9 /11

10
11
13
14

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
MUNTATGE DE SAFATES
TREBALLS EN ALÇADA
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
PELAT DE CABLES
COPS AMB EQUIPS
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS
INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
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16

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

2

3

4

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

UA
u

H1411112

u

H1421110

u

H142BA00

u

H1431101
H1457520

u
u

H1459630

u

H145C002

u

H145F004

u

H145K153

u

H1461110

u

H1463253

u

H1465275

H147D405

H147K602

u

u

u

H147N000
H1481442

u
u

H1482422

u

H1485800

u

H1486241

u

H1487350

u

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès
dielèctric
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
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
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció niv ell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibador s
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNEEN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri,
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340
Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de

0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

Riscos
1 /2 /6 /9 /10 /11
/14
14

Codi
HX11X003

UA
u

HX11X004
HX11X019

u
m

HX11X021

u

10 /14

10
14
14

10

Codi
H1512013

UA
m2

H151A1K1

m2

H151AEL1

m2

H151AJ01

m2

H1521431

m

H152J105

m

H152M671

m

H152N681

m

H1542013

u

H1549002

m

H15B0007
H15B6006
HBBAA005

u
u
u

HBBAB115

u

HBBAE001

u

HBBAF004

u

16
14
16

1 /2 /6 /9 /10 /11
/14

1

1

13
1 /2 /6 /9 /10 /11
/14
14
11
14
14

Riscos
1
1
4

4

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 /2 /6 /9 /10 /11
11

Descripció
Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada
Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)
Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

Descripció
Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alç ada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el
desmuntatge inclòs
Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el
desmuntatge inclòs
Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs
Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el
desmuntatge inclòs
Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs
Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs
Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió
Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
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Riscos
1

1

1

1
1
1
1
1
14
14

16
16
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /16
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /16
16
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /16
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MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000005
I0000006
I0000007
I0000008
I0000011
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000045
I0000047
I0000050
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000123
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155
I0000158
I0000161
I0000165

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
Personal qualificat per a treballs en alçada
Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la
instal.lació
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Formació
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Assegurar l'absència de tensió
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte
elèctric
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en
tensió

Riscos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4
4
4
9 /10
9 /11
9
9
10 /13
11
11
13
13
13
13
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
1
11 /13
2 /6
14
16
16
16
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24. ANNEX: MESURES ADOPTADES PER A PREVENIR RISGOS PER A LA SALUD DEL

no es disposa d'aigua i sabó, utilitzar solucions desinfectants amb alcohol per

PERSONAL ENFRONT EL VIRUS COVID-19

netejar-les.

24.1 Context

Bona Higiene Ambiental:
Incrementar les neteges dels llocs i superfícies de treball, inclòs vehicles.

La globalització ha transformat les relacions personals i el seu entorn. Actualment
el local és global i el global és local. El mateix està succeint amb la pandèmia

A més, s'han de tenir en compte les següents accions:
−

actual de l'coronavirus, COVID-19, un tipus de virus que aparentment està
provocant símptomes de refredats comuns però que depenent de l'estat de salut de

Es disposaran dispensadors sabonosos i de solució alcohòlica
desinfectant en presentacions individuals, per oficines i llocs de treball.

−

Dotar de caixes de mocadors d'un sol ús i contenidors per a la seva
eliminació en oficines i llocs de treball.

les persones, edat, etc, pot desenvolupar malalties més greus.
−

24.2 Objectius

Tenir un estoc de màscares quirúrgiques o tipus FFP2 al centre de
treball, davant d'un possible cas de coronavirus.

−

entorn.

Aquest document té com a finalitat establir l'organització i els serveis de millora de
les obres per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a 6

Tenir informació davant possibles casos dels nostres empleats i el seu

−

Si és possible i es considera necessari en funció de les activitats

carrers de la ciutat de Barcelona, tenint en compte la situació actual provocada pel

existents cada empresa, es dotarà al personal amb guants per al seu ús

COVID-19.

en tasques en el exterior en contacte amb objectes, eines .........
−

Neteja de vehicles amb desinfectant.

24.3 Mesures preventives
Mesures al tossir i esternudar:
Aquest Protocol de Mesures higièniques davant la COVID-19, té com a finalitat

−

Cobrir-se el nas i la boca amb un mocador d'un sol ús.

establir una sèrie de directrius i actuacions higièniques en l'ús de les instal·lacions i

−

Llençar immediatament el mocador.

dels mitjans de treball. Afecten tot el personal i llocs referits en l'àmbit d'aplicació i

−

Si no es té un mocador d'un sol ús, cobrir-se la boca i el nas amb el colze
flexionat.

són:
−

Rentar-se les mans freqüentment amb aigua i sabó líquid o solució
alcohòlica desinfectant (Veure annexos I).

Bona Higiene Respiratòria:
Al tossir o esternudar tapar-se la boca i nas amb la mà amb un mocador o, si no és
possible, amb la màniga de l'avantbraç o la part interior de colze.

Per a aquells treballadors que treballin en via pública i per tal de vigilar el seu estat
de salut i evitar contagis, s'hauran d'aplicar les següents mesures preventives:
−

Bona Higiene de Mans:

més de 37 graus comunicar-ho, via telefònica, al responsable.

Després d'haver tossit o esternudat i abans de tocar-se la boca, el nas o els ulls,
rentar les mans de forma acurada amb aigua i sabó durant al menys 20 segons. Si

Abans d'anar a la feina, prendre la temperatura corporal. En cas de tenir

−

Treballar sempre amb parelles de companys estables. Si el treball es pot
realitzar en solitari, el realitzarà una única persona.
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−

S'organitzaran els canvis de torn de forma esglaonada, perquè no

ÚS DE GUANTS I MASCARETES

coincideixin en el accés ni a l'entrada ni a la sortida dels mateixos més
persones de les que permet la distància de seguretat de 1,5 m.
−

Com treure’s un guant

El personal ha de venir, en la mesura de les seves possibilitats, del seu

Es recomana l'ús de guants durant tota la jornada laboral. Recordar que si es

domicili amb la roba de treball. D'aquesta manera s'evitarà utilitzar els

porten guants a l'igual que quan no es porten, NO TOCAR CARA, BOCA,

vestidors de l'empresa de manera temporal, mateixa operativa a l'acabar

ULLS, NAS

la jornada.
−

Utilitzar guants per a la realització de la seva activitat. Fes-los servir, si
escau, sota dels guants de protecció habituals.

Mascaretes
L'ús de mascareta és d'obligat compliment

−

No et toquis la cara ni amb els guants posats.

−

No compartir EPIS

Com posar-se / treure una mascareta

−

En cas d'utilitzar telèfon mòbil i ordinador compartit, netejar previ a l'ús de

Abans de posar-se una mascareta, s’han de rentar les mans amb un desinfectant a

l' mateix, així com a la finalització de la jornada laboral. Utilitzar cotó i una

base de alcohol o d'aigua i sabó. S'ha de cobrir la boca i el nas amb la mascareta i

mica de alcohol isopropílic de el 70% (també funciona alcohol de 90 º)

assegurar-se que no hi hagi espais entre la seva cara i la màscara. Mentre es fa

barrejat amb aigua per netejar la superfície. És important no excedir-se

servir, s'ha d'evitar tocar les màscares, si ho fa, renti les mans amb un desinfectant

amb l'ús de l'alcohol i humitejar el cotó prou per no deixar gotes a la

a base d'alcohol o amb aigua i sabó. En necessari canviar de màscara tan aviat

superfície. Assecar amb paper i esperar dos minuts per estar totalment

estigui humida i no reutilitzar les mascaretes d'un sol ús.

sec. Abans de netejar cal comprovar que estan desendollades totes les
fonts d'alimentació externes, dispositius i cables. Es recomana que

Per treure’s la mascareta, treure-per darrere (no toqui la part davantera de la

evitem tocar-nos la cara quan fem servir el telèfon mòbil i netejar bé les

mascareta); llençar-la immediatament en un recipient tancat, i rentar-se les mans

mans després d'utilitzar si no es disposa de guants. Per reduir el

amb un desinfectant a base d'alcohol o amb aigua i sabó.

contacte amb la pantalla del dispositiu recórrer als assistents de veu per
fer consultes o trucades, i dins del vehicle utilitzar "el mans lliure".
−

MESURES HIGIÈNIQUES

Si es detecta que es conviu o s’ha conviscut amb una persona que tingui
confirmat que té contret el coronavirus o si desenvolupés símptomes
respiratoris propis d'aquesta malaltia (tos, febre o sensació de falta

A. Vehicles
Desinfectar els vehicles compartits:

d'aire), s’ha de comunicar aquest fet via telefònica al responsable directe.
−

Després de l'intercanvi d'objectes (parts de treball, ordres de treball,
bolígrafs ...) es realitzarà una desinfecció de mans.

−

L'operari al principi de la jornada i a la fi de la jornada haurà de netejar
les principals parts de el vehicle amb la qual entrem en contacte (volants,
quadre de comandament, ràdio, palanca de canvis, frens de mà,
manilles, cinturó de seguretat, les palanques de quadre de comandament
...). Aquesta neteja es pot fer amb desinfectant o amb tovalloletes
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24.5 Infografia sobre el rentat de mans

higienitzants.
−

Mantenir el vehicle net (no ampolles d'aigua, guants usats ... ..)

−

A causa que els vehicles passen moltes hores tancat, haurem ventilar
amb freqüència.

−

Utilitzar guants en la neteja. Un cop realitzada la neteja rebutjar els
guants.

−

Evita tossir i / o esternudar obertament en l'acte. Menys ho facis sobre
les teves mans, doncs després hauràs de tocar qualsevol part del teu
unitat. Per a això utilitza un mocador, paper d'un sol ús o cobrint-amb el
teu braç.

24.4 Persones de risc

Tota aquella persona que sigui considerada de risc, s'ha de prendre dues vies
d'actuació:
−

Prendre les mesures oportunes per desenvolupar la seva feina.

−

En cas de no poder prendre mesures, el treballador passarà a aïllament
domiciliari.
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24.6 Infografia sobre bones pràctiques per a la prevenció dels coronavirus
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24.7 Col·locació de la mascareta
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1.

•

SENYALITZACIÓ EXISTENT

Senyal d’aparcament autoritzat (S-17 manual) amb indicació horària de limitació a 30
minuts (30 min):

Actualment, l’emplaçament escollit està senyalitzat amb dues places regulades d’aparcament,
zona verda.
Els espais reservats per a la càrrega del vehicle elèctric estaran senyalitzats degudament
seguint les especificacions actuals de l’Ajuntament de Barcelona.

2.

SENYALITZACIÓ VERTICAL

La senyalització vertical referent a la zona de recàrrega correspon a la instal·lació d’un suport
cilíndric amb la senyalització vertical pertinent que s’ubicarà a l’inici de les places reservades
per a turismes elèctrics, tal com s’indica al Document 2 de Plànols del projecte.

(*) Aquesta senyal ha d’anar amb la indicació horària de limitació a 30 min
Segons el manual de senyalització urbana de la ciutat de Barcelona vigent, la zona de
recàrrega per a vehicles elèctrics es senyalitzarà verticalment amb les següents senyals:
•

•

Senyal inferior de reserva d’aparcament per a turismes elèctrics (A-44 manual)

Senyal superior informativa (A-44 manual):
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En la part posterior del suport s’indicarà la prohibició d’aparcament de motos en vorera
mitjançant la instal·lació de la senyal corresponent del Manual de Senyalització Urbana (R-308
de 60 cm de diàmetre i placa complementària de 45x12 cm).

La zona de recàrrega estarà formada per dues places d’aparcament per a vehicles elèctrics.
Segons el manual de senyalització urbana de la ciutat de Barcelona vigent, la zona de
recàrrega per a vehicles elèctrics es senyalitzarà horitzontalment amb les següents marques:
•

Dues (2) places d’aparcament de vehicles elèctrics en cordó (E-33a manual) de la
mateixa amplada que l’aparcament actual i amb una longitud de 5 metres cadascuna.
Addicionalment es marcarà una línia de 0,4 metres d’ample i de 10,0 metres de
longitud.

Les senyals verticals han de seguir les especificacions requerides per l’Ajuntament de
Barcelona. Com a condicions generals s’enumeren algunes de les especificacions a seguir:
−

Els senyals verticals es col·loquen a 2,60m del terra.

−

L’ancoratge mínim pels senyals verticals serà de 30 cm agafat amb morter hidràulic
d’enduriment ràpid (2 a 5 min.), amb una resistència mecànica de 135 kg/cm2 a la
primera hora, utilitzant una relació morter/aigua de 3/1. No cal fer dau de formigó.

−

•

Cada plaça anirà senyalitzada amb una (1) inscripció de turisme elèctric (E-80a
manual). La inscripció es col·locarà centrada a la plaça (en amplada i longitud).

L’alfabet específic per a la composició de textos serà, seguint les especificacions
actuals de l’Ajuntament de Barcelona, 75 Helvètica Bold condensada al 80%,
composada amb una separació entre caràcters de 5%m.

−

El color de les senyals ha de correspondre als codis RAL 5005 (blau), RAL 9004
(negre) i RAL 3001 (vermell). La resta de codis i característiques seguiran les
especificacions del Manual de Senyalització Urbana de Barcelona.

3.

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

L’espai on està prevista la realització de la zona de recàrrega per a vehicles elèctrics està
senyalitzada amb línies blanques per delimitar les places d’aparcament en cordó.
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•

A 30 metres de l’inici de la zona reservada per a la càrrega de vehicles elèctrics caldrà
col·locar la senyal d’aproximació de vehicle elèctric (E-104 manual).

Al Document 2 de Plànols del projecte es pot veure el detall de la disposició de la
senyalització.
Com a condicions generals, les marques de la senyalització horitzontal han de tenir el color,
forma, dimensions i ubicació indicats per la DT. Han de tenir les vores netes i ben perfilades.
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradora.
La senyalització de les places d’estacionament s’ha de realitzar, seguint especificacions de
l’Ajuntament de Barcelona, amb pintura ACRIPUR antilliscant amb pintura de doble component
amb aplicació de màquina, amb dosificació mínima de 1600g/m2 i amb addició de partícules
de vidre de cantells angulosos amb una dosificació de 300g/m2, per tal d’incrementar el
coeficient de lliscament a un mínim de 0,60 SRT segons norma NLT-175. La pintura per a la
senyal amb el logo d’advertència de zona de recàrrega per a vehicles elèctrics propera serà
termoadherent amb gruix de 3 mm i un coeficient de lliscament mínim de 0,60 SRT.
El color de la pintura ha de correspondre als codis RAL 9003 (blanc) i RAL 3020 (vermell). La
resta de codis i característiques seguiran les especificacions del Manual de Senyalització
Urbana de Barcelona.
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ANNEX 08. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ

PRESSUPOST

P.E.M

55.117,50 €

DESPESES GENERALS

13% de PEM

7.165,28 €

BENEFICI INDUSTRIAL

6% de PEM

3.307,05 €

TOTAL P.E.C

I.V.A
TOTAL P.E.C+ I.V.A

65.589,83 €

21%

13.773,86 €
79.363,69 €

El pressupost d’execució material ascendeix a la quantitat de CINQUANTA-CINC MIL CENT
DISSET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (55.117,50 €).

El pressupost d’execució per contracte sense IVA ascendeix a la quantitat de SEIXANTA-CINC
MIL CINC-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS (65.589,83 €).

El pressupost d’execució per contracte amb IVA ascendeix a la quantitat de SETANTA-NOU
MIL TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS (79.363,69 €).
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INFORME TÈCNIC DE PROJECTE (ITP)
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x 3LQWDW VREUH SDYLPHQW GH PDUFD YLDO ORQJLWXGLQDO FRQWtQXD SHU D ~V SHUPDQHQW L
UHWURUUHIOHFWDQW HQ VHF WLSXV 35 GH FP G DPSOjULD DPE SOjVWLF G DSOLFDFLy HQ IUHG GH
GRV FRPSRQHQWV GH FRORU EODQF L PLFURHVIHUHV GH YLGUH PHFjQLFDPHQW PLWMDQoDQW
SROYRULW]DFLy
x 6XSRUW G DOXPLQL HVWULDW GH GLjPHWUH  PP GH  PP G HVSHVVRU SLQWDW DPE SLQWXUD GH
SROVGHSROLqVWHUDPEFRORU5$/FROāORFDWDWHUUDIRUPLJRQDW
x 6XEPLQLVWUDPHQW L FROāORFDFLy GH VHQ\DO YHUWLFDO G DOXPLQL DPE GREOH SHVWDQ\D +, +LJK
,QWHQVLW\ 3ULVPDWLF  QLYHOO ,, GH UHWURUHIOH[LYLWDW  FGP GH  PP G HVSHVVRU  GH
[FPIL[DGDPHFjQLFDPHQWDPEWRWVHOVHOHPHQWVQHFHVVDULVSHUDODVHYDIL[DFLy
x 3LQWDW VREUH SDYLPHQW GH PDUFD YLDO ORQJLWXGLQDO FRQWtQXD SHU D ~V SHUPDQHQW L
UHWURUUHIOHFWDQW HQ VHF WLSXV 35 GH FP G DPSOjULD DPE SOjVWLF G DSOLFDFLy HQ IUHG GH
GRV FRPSRQHQWV GH FRORU EODQF L PLFURHVIHUHV GH YLGUH PHFjQLFDPHQW PLWMDQoDQW
SROYRULW]DFLy



MOBILITAT = B

x /DSURSRVWDG¶XELFDFLyHVFRQVLGHUDDGLHQWMDTXHGHVG¶DTXHVWD'LUHFFLyQRKLKDSUHYLVLy
G¶H[HFXFLy GH FDS FDUULO ELFL TXH MD H[LVWHL[ D O¶DOWUH FRVWDW GH OD FDOoDGD  QL FDUULO EXV R
SDFLILFDFLyGHFDUUHUTXHFRPSRUWLODVXSUHVVLyGHOFDUULOGHVHUYHLVDFWXDO3HOTXHIDDOD
SURSRVWD GH VHQ\DOLW]DFLy FDO DGDSWDU OD VHQ\DOLW]DFLy KRULW]RQWDO GH SUHDYtV GHO 3G55
VHJRQVHOFRGL)GHO0DQXDOGHVHQ\DOLW]DFLyUHVSHFWDQWOHVGLVWjQFLHVTXHHVPDUTXHQ
UHVSHFWHO¶LQLFLGHODUHVHUYD






x (OWXEGHHPERFDWFDODFDEDUORDDUTXHWDGH[DPELQVFULSFLy7&$-%DPHQ\V
GHPGHODEDVHGHO DUPDULGHO HVWDFLyGHUHFjUUHJD













ARQUEOLOGIA = B

x (O SUHVHQW SURMHFWH LQFRUSRUD WRWV HOV WUHEDOOV G¶H[FDYDFLy DO VXEVzO GH OD PHPzULD
FRQVWUXFWLYDTXHWLQGUDQXQDDIHFWDFLyGLUHFWDRLQGLUHFWDVREUHOHVUHVWHVDUTXHROzJLTXHV
GHVFULWHVHQO¶,QIRUPHG¶,PSDFWH$UTXHROzJLFGHOGHQRYHPEUHGHHPqVSHO6HUYHL
G¶$UTXHRORJLD GH %DUFHORQD (Q WRWV DTXHVWV WUHEDOOV HV SUHYHX XQ VHJXLPHQW L FRQWURO
DUTXHROzJLFWDOLFRPKRUHIOHFWHL[HQHOSURMHFWHH[HFXWLXLO¶LQIRUPHDUTXHROzJLFGHO6HUYHL
G¶$UTXHRORJLDGH%DUFHORQD&UHLHPTXHHQHOVWUHEDOOVGHVFULWVHVWUREDSURXH[SOLFLWDWWRW
HOTXHV¶KDGHIHULSHUWDQWQRFDODIHJLUUHV6HJRQVHOSURMHFWHH[HFXWLXHOSUHVVXSRVW
SUHYLVWSHOVWUHEDOOVDUTXHROzJLFVpVGH¼ ,9$ /DSUHYLVLyGHPRYLPHQWGHWHUUHV
GHOSURMHFWHpVGHGLHVSHUWDQWHVFRQVLGHUDTXHpVXQDTXDQWLWDWVXILFLHQW

































TIC ( IMI ) = B
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Àrea d'Ecologia Urbana,
Direcció Model Urbà
Departament de Projectes Urbans
Av.Diagonal 240, Planta 3ª
projectesurbans_informes@bcn.cat

ACT20-00143

Sra. Anna Massó Carbonell

Departament d'Informació de Projectes i Recepcions
Gerència de Mobilitat i Infraestructures – Ecologia Urbana

Segon informe del projecte d’instalālació d’un punt de recàrrega ràpida al carrer Can Bruixa.
Districte de Les Corts.
Rebut el projecte esmentat facilitat pel Departament d’Informació de Projectes i Recepcions, promogut per
BSM:SA, redactat per EBE i signat pel Sr. Esteve Baquè Estebe, Enginyer Industrial, en data de desembre
2020.
El document facilitat presenta la implantació d'un punt de recàrrega elèctrica al c. de Can Bruixa. El
projecte té un pressupost per contracte (IVA inclòs) de 78.401,82 €.
CONSIDERACIONS PRÈVIES
Tenint en compte la previsió del programa Superilles, el c. de Can Bruixa esdevindrà un eix cívic. En
aquest sentit, en data 4 de gener, aquest dpt. va emetre un informe favorable amb la condició de proposar
un altre emplaçament que restés fora d’aquesta afectació.
En data 27 de gener la Direcció de Serveis de Mobilitat, va emetre un informe (exp. 2020/961) en el que fa
constar que: “La proposta d’ubicació es considera adient, ja que des d’aquesta Direcció no i ha previsió
d’execució de cap carril bici (que ja existeix a l’altre costat de la calçada), ni carril bus o pacificació de
carrer que comporti la supressió del carril de serveis actual.”
Segons ens informen des de la Oficina Tècnica Superilles la pacificació d’aquest carrer no està prevista
que s’executi en els propers 10 anys. En cas, però, que les obres de transformació d’aquest eix es duguin
a terme en un termini inferior al previst, el punt de càrrega ràpida quedarà afectat i haurà d’ésser eliminat o
traslladat a algun carrer proper amb consideració de xarxa bàsica o local.
CONCLUSIONS
Tenint en compte les consideracions rebudes, aquest dept. informa A, FAVORABLE sense cap
consideració tècnica.
Barcelona, a 9 de març de 2021.

Eduardo Carrasco González




Enginyer de Camins, Canals i Ports
Dept. de Projectes Urbans
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¬UHDG¶(FRORJLD8UEDQD
Direcció Infraestructures i Espai Urbà
'HSDUWDPHQWG¶(VSDL8UEj

$QQD0DVVy&DUERQHOO
&DSGHO'HSDUWDPHQWG¶,QIRUPDFLyGH3URMHFWHVL5HFHSFLRQV
*HUqQFLD$G,QIUDHVWUXFWXUHVL0RELOLWDW±(FRORJLD8UEDQLVPHL0RELOLWDW

(Q UHODFLy D OD UHYLVLy GHO ³352-(&7( '¶,167$//$&,2 '¶81 3817 '( 5(&$55(*$ 5$3,'$ $/
&$55(5 '( &$1 %58,;$´ DO GLVWULFWH GH /(6 &2576 FRUUHVSRQHQW DO FRGL GHO 1DWXUD $&7
KHPG¶LQIRUPDUGHOVHJHQW

 '(6&5,3&,2'(/352-(&7(
/¶REMHFWHG¶DTXHVWGRFXPHQWpVODGHILQLFLyGHOSURMHFWHFRQVWUXFWLXSHUDODLQVWDOāODFLyLLQWHJUDFLyDOVLVWHPD
GH %60 G¶XQ HTXLS GH UHFjUUHJD GH YHKLFOHV HOqFWULFV GH  N: DO FDUUHU GH &DQ %UXL[D QXP (OV
WUHEDOOVLQFORVRVDDTXHVWSURMHFWHVyQ
x 5HDOLW]DFLy GH IRQDPHQWDFLy G¶HTXLS GH UHFjUUHJD L DUPDUL G¶HVFRPHVD VHJRQV HVSHFLILFDFLRQV GHO
IDEULFDQWDGHTXDWVDOHVGLPHQVLRQVUHTXHULGHV
x 5HDOLW]DFLy GH UDVD WLSXV VHJRQV OHV SUHVFULSFLRQV WqFQLTXHV GH O¶$MXQWDPHQW GH %DUFHORQD
SHUDODFRQQH[LyHQWUHDUPDULGHHVFRPHVDLSXQWGHUHFjUUHJDUjSLGD
x 6XEPLQLVWUDPHQW LQVWDOāODFLy L SRVDGD HQ PDU[D G¶HTXLS GH FjUUHJD UjSLGD PXOWLPRGH
0HQQHNHV&20%2&+$'(02FjUUHJD02'(L
x 6XEPLQLVWUDPHQWLQVWDOāODFLyLSURYHVGHTXDGUHG¶HVFRPHVD70)LTXDGUHGHFRPDQGDPHQWSHU
DODUHFjUUHJDGHO9(DPEOHVSURWHFFLRQVQHFHVVjULHVGLQVG¶DUPDULHVWDQGDUGLW]DWSHUO¶$MXQWDPHQW
GH%DUFHORQDLODFRPSDQ\LDGLVWULEXwGRUD(1'(6$
x 7UHEDOOVG¶DGHTXDFLyGHODOtQLHVGHGLVWULEXFLyG¶(1'(6$SHUWDOG¶DGDSWDUOHVDOHVQHFHVVLWDWVGH
SRWqQFLDUHTXHULGDSHUO¶HVFRPHVD 7UHEDOOVDH[HFXWDUSHUSDUWGHO¶HPSUHVDGLVWULEXwGRUD 
x 6XEPLQLVWUDPHQWLQVWDOāODFLyFRQQH[LyLSURYHVGHOtQLDGHFRQQH[LyHQWUHDUPDULG¶HVFRPHVDLSXQW
GHUHFjUUHJDUjSLGD
x ;DU[DGHWHUUHVGHGHSURWHFFLyGHODLQVWDOāODFLy
x 7UHEDOOVGHVHQ\DOLW]DFLyGHO¶HVWDFLyGHUHFjUUHJD







 3HOTXHHVUHIHUHL[D3$9,0(17$&,ÏHVGHWDOOHQDOJXQVDVSHFWHVDWHQLUHQFRPSWH
(VSHFLILFDFLRQV3DUWLFXODUV
x 18BBPBB5HEOLPHQWLSLFRQDWJHGHUDVDGHPG DPSOjULDFRPDPj[LPDPEFPGH
VDXOyVHQVHJDUEHOODUSHUDSURWHFFLyGHFRQGXFFLRQVHQWRQJDGHVGHFPFRPDPj[LPLEDVH
GHFPWRWXDUWLILFLDODPEHVWHVDLSLFRQDWJHGHOPDWHULDODOGHO30 3 
x )*BBPBB%DVH GH IRUPLJy +03, GH FRQVLVWqQFLD SOjVWLFD L JUDQGjULD Pj[LPD GHO
JUDQXODWPPDERFDWDPEWUDQVSRUWLQWHULRUPHFjQLFDPEHVWHVDLYLEUDWJHPDQXDODPEDFDEDW
UHJOHMDW 3 
x *(*BBPBB3DYLPHQWGHSDQRWSHUDYRUHUDJULVGH[[FPFODVVHDSUHXDOWFROāORFDW
DWUXFGHPDFHWDDPEPRUWHU0DPDVDWDO¶REUDLEHXUDGDGHFLPHQWSzUWODQG 3 
(VSHFLILFDFLRQV*HQHUDOV
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GH








x
x

x
x

x

x

x

x

(OIRUPLJyGHEDVHGHYRUDGDKDGHVHUFRPDPtQLPFPLUHVLVWqQFLDLJXDORVXSHULRUD+0
/DIRUPDFRUUHFWHG¶H[HFXFLySHUDOFRQMXQWGHULJRODLYRUDGDKDGHVHJXLUHOVVHJHQWVSDVVRV
o &ROāORFDFLyGHOIRUPLJyGHODYRUDGD
o &ROāORFDFLyGHODSUzSLDYRUDGD
o &ROāORFDFLyGHOIRUPLJyGHODULJROD
o &ROāORFDFLyGHODSUzSLDULJROD
(V UHFRUGD O¶~V GHO SDQRW HVWULDW HQ OD ]RQD GHOV SDVVRV GH YLDQDQWV 6¶KD GH FROāORFDU TXH VLJXL
HQWHQHGRUL~WLODOVLQYLGHQWV
(OPRUWHUGHFLPHQWGHODEDVHGHOVSDYLPHQWVGHSHFHVSUHIDEULFDGHVKDGHVHUGHUHVLVWqQFLDLJXDO
R VXSHULRU D 0 L HQ OHV ]RQHV GH SDV GH YHKLFOHV KD GH VHU DPE PRUWHU SDVWDW GH UHVLVWqQFLD
LJXDORVXSHULRUD0
(VGHVDFRQVHOODWRWDOPHQWODFROāORFDFLyGHIRUPLJRQVHQVHFSHUOHVEDVHVGHOSDYLPHQW6¶KDGH
WHQLUSUHVHQWTXHODEDVHGHIRUPLJyKDGHTXHGDUWRWDOPHQWDQLYHOODGDHYLWDQWHOVFORWVLJDUDQWLQWOD
VHYDUHVLVWqQFLDSHUWDOGHUHEUHDPEJDUDQWLHVLSODQHLWDWHOSDYLPHQWTXHVXSRUWDUj
(QUHIHUqQFLDDOHVGLIHUHQWVWDSHVGHVHUYHLVFDOGLUTXHOHVGHODFDOoDGDKDQG¶HVWDUUHIRUoDGHVSHU
SRGHU VXSRUWDU HO SHV GHO SDV GH YHKLFOHV SHVDWV DXWRE~V HWF  HV D GLU KDQ GH VHU GH FODVVH
PtQLPDUHVLVWHQW'/HVWDSHVHQYRUHUDWDPEpKDQG¶HVWDUUHIRUoDGHVLVXSRUWDUHOSHVGHOSDV
GHYHKLFOHVOOHXJHUV GHPDQWHQLPHQWVHWF HVDGLUKDQGHVHUGHFODVVHPtQLPDUHVLVWHQW%
/HVWDSHVKDQG¶HVWDUEHQHQUDVDGHVDPEHOSDYLPHQWLHVFROāORFDUDQDPEPRUWHUG¶DOWDUHVLVWqQFLD
HVSHFLDOSHUFROāORFDFLyGHWDSHVSHUDVVHJXUDUTXHQRFHGHL[HQDPEHOSDVGHYHKLFOHV
7RWV HO GRFXPHQWV GH SURMHFWH KDXUDQ GH VHU FRKHUHQWV L GRQDU OHV PDWHL[HV LQGLFDFLRQV HQ
PHPzULDHQSOjQROVSOHFLSUHVVXSRVWWHQLQWHQFRPSWHOHVHVPHQHVLPRGLILFDFLRQVDGRSWDGHVSHU
WDOG¶DVVHJXUDUTXHHVGyQDODPDWHL[DLQIRUPDFLyHQWRWVHOVGRFXPHQWV
(QUHIHUqQFLDDOVFUHXDPHQWVV¶KDXUjGHSUHYHXUHVXILFLHQWVWXEXODUVFRUUXJDWVSHUIXWXUVVHUYHLV
/HVUDVHVWLQGUDQXQJUDXGHFRPSDFWDFLyGHO30LWLQGUjFRPDPtQLPXQDOORVDGHIRUPLJy
+0GHFPFRPDEDVHRHVWDUHOSULVPDWRWDOPHQWIRUPLJRQDW5HFRUGDUTXHV¶KDXUjGHIHUHOV
VREUHDPSOHVWDQWHQODOORVDGHIRUPLJyFRPHQOHVFDSHVG¶DJORPHUDW


 3HOTXHIDD6(1<$/,7=$&,ÏHVGHWDOOHQDOJXQVDVSHFWHVTXHV¶KDXULHQGHWHQLUHQFRPSWH
)%%=P6XSRUWG DOXPLQLHVWULDWGHGLjPHWUHPPGHPPG HVSHVVRUSLQWDWDPESLQWXUD
GHSROVGHSROLqVWHUDPEFRORU5$/FROāORFDWDWHUUDIRUPLJRQDW 3 
x 1%% X 6XEPLQLVWUDPHQW L FROāORFDFLy GH VHQ\DO YHUWLFDO G DOXPLQL DPE GREOH SHVWDQ\D +,
+LJK ,QWHQVLW\ 3ULVPDWLF  QLYHOO ,, GH UHWURUHIOH[LYLWDW  FGP GH  PP G HVSHVVRU  GH
[FPIL[DGDPHFjQLFDPHQWDPEWRWVHOVHOHPHQWVQHFHVVDULVSHUDODVHYDIL[DFLy 3 
x )%$(BBPBB3LQWDW VREUH SDYLPHQW GH PDUFD YLDO ORQJLWXGLQDO FRQWtQXD SHU D ~V SHUPDQHQW L
UHWURUUHIOHFWDQW HQ VHF WLSXV 35 GH FP G DPSOjULD DPE SOjVWLF G DSOLFDFLy HQ IUHG GH GRV
FRPSRQHQWVGHFRORUEODQFLPLFURHVIHUHVGHYLGUHPHFjQLFDPHQWPLWMDQoDQWSROYRULW]DFLy 3 
(VSHFLILFDFLRQV*HQHUDOV
Senyalització horitzontal.
x

x

x
x

6¶KDXUDQGHUHSRVDUDO¶HVWDWRULJLQDOLRUHSLQWDUWRWHVOHVPDUTXHVTXHV¶KDJLQPDOPqVSHUHIHFWH
G¶REUHVHQFDUDTXHDTXHVWDDIHFWDFLyVXUWLIRUDGHO¶jPELWFRQFUHWGHO¶REUD
x (QHOFDVG¶KDYHUG¶HOLPLQDUDOJXQDPDUFDKRULW]RQWDOHVIDUjDPEPjTXLQDJUDQDOODGRUD(QFDSFDV
V¶DFFHSWDUjODXWLOLW]DFLyGHPjTXLQDIUHVDGRUDQLHOSLQWDWGHFRORUQHJUHG¶HVFDPRWHLJ
x (QHOFDVHQTXHQRV¶H[HFXWLQRXDJORPHUDWODSLQWXUDVHUjGHGREOHFRPSRQHQWDPEDSOLFDFLyD
PjTXLQD DPE GRVLILFDFLy PtQLPD GH JP L DGGLFLy GH SDUWtFXOHV GH YLGUH HQ HOV PDWHL[RV
FDVRVDQWHULRUV
x /D VHQ\DOLW]DFLy KRULW]RQWDO GH OD QRYD RUGHQDFLy YLjULD pV IDUj G¶DFRUG D ³0$548(6 9,$/6´ GHO
0DQXDOGH6HQ\DOLW]DFLy8UEDQDSHUDODFLXWDWGH%DUFHORQDGHO¶$MXQWDPHQWGH%DUFHORQD
x /DSLQWXUDXWLOLW]DGDSHUOHVPDUTXHVKRULW]RQWDOVGHFRORUVGLIHUHQWVDOEODQFVHUjDFUtOLFDDPEXQD
GRVLILFDFLyPtQLPDGHJP
x &DO TXH OD FRGLILFDFLy GHOV VHQ\DOV VHJXHL[L OD LQVWUXFFLy GH ³0DUTXHV 9LDOV 0DQXDO 6HQ\DOLW]DFLy
8UEDQD´
Senyalització vertical.
x (OV VXSRUWV GHOV VHQ\DOV YHUWLFDOV VHUDQ G¶DOXPLQL HVWULDW GH GLjPHWUH PP GH PP G¶HVSHVVRU
SLQWDWDPESLQWXUDGHSROVGHSROLqVWHUO¶DOoDGDPtQLPDGHODVHQ\DOYHUWLFDOHVFROāORFDUjDP
G¶DOojULDODGLVWjQFLDPtQLPDGHO¶H[WHULRUGHODVHQ\DODPEODFDOoDGDGHFPLHVJXLDUjDPEHO
FULWHULG¶DSURILWDPHQWGHVXEMHFFLyDHOHPHQWYHUWLFDOH[LVWHQW
x /DVHQ\DOLW]DFLyYHUWLFDOVHUjG¶DOXPLQLDPEGREOHSHVWDQ\D+, +LJK,QWHQVLW\3ULVPDWLF QLYHOO,,GH
UHWURUHIOH[LYLWDWFGPGHPPG¶HVSHVVRU
x /D VHQ\DOLW]DFLy YHUWLFDO G¶REUHV HQ GHVYLDPHQWV KDXUj GH VHU FRP D PtQLP GH WLSXV 1LYHOO  GH
UHWURUUHIOH[Ly GH  FGP (Q ]RQHV G¶HVSHFLDO SHULOORVLWDW L DPE DOWD LOāOXPLQDFLy XUEDQD FDOGUj
XWLOLW]DUVHQ\DOLW]DFLyGH1LYHOOGHUHWURUUHIOH[LyVHJRQV1RUPD81(
x 8QDYHJDGDILQDOLW]DWVHOVGHVYLDPHQWVLREUHVHOVVHQ\DOVKDXUDQGHUHWRUQDUDOVHXHVWDWLQLFLDOOD
TXDO FRVD LPSOLFDUj OD UHWLUDGD WRWDO GHOV VHQ\DOV SURYLVLRQDOV G¶REUHV L VXSRUWV HPSUDWV DPE OD
UHSRVLFLyFRUUHFWHGHOVSDYLPHQWVPDOPHVRV,QFOzVHOVVHQ\DOVH[LVWHQWVIRUDGHOjPELWGHODSUzSLD
REUDFROāORFDWVDFRQVHTqQFLDGHODPDWHL[D
x /DVHQ\DOLW]DFLyGHODQRYDRUGHQDFLyYLjULDpVIDUjG¶DFRUGDO0DQXDOGH6HQ\DOLW]DFLy8UEDQDSHUD
ODFLXWDWGH%DUFHORQDGHO¶$MXQWDPHQWGH%DUFHORQDSULRULW]DQWVHODPLQRUDFLyGHVXSRUWVYHUWLFDOV

x

 3HOTXHIDD6(59(,6HVGHWDOOHQDOJXQVDVSHFWHVTXHV¶KDXULHQGHWHQLUHQFRPSWH

/D VHQ\DOLW]DFLy KRULW]RQWDO HQ HO PRPHQW TXH V¶H[HFXWLQ WUHEDOOV GH QRXV DJORPHUDWV SHO TXH ID
OtQLHV GH VHSDUDFLy WDFV GHOV SDVVRV GH YLDQDQWV HWF KDXUj GH VHU GH FRORU EODQF 3HU PRWLXV
PHGLDPELHQWDOVHVSURSRVDODXWLOLW]DFLyGHSLQWXUDHQEDVHG¶DLJXD VHQVHGLVVROYHQWV GRVLILFDFLy
PtQLPDJPLDGGLFLyGHSDUWtFXOHVGHYLGUHGHFDQWHOOVDQJXORVRVDPEGRVLILFDFLyGHJP
HQSDVVRV]HEUDWVIOHW[HVLVtPEROVSHUWDOG¶LQFUHPHQWDUHOFRHILFLHQWGHOOLVFDPHQWDXQPtQLPGH
657VHJRQVQRUPD1/7
'XUDQW O¶REUD TXDQ HVWLJXL SUHYLVW UHSDYLPHQWDU OD FDOoDGD V¶HPSUDUDQ PDUTXHV YLDOV DPE SLQWXUD
JURJDDPEPLFURHVIHUHVLQFRUSRUDGHVDPEODILQDOLWDWG¶DSRUWDUPpVYLVLELOLWDWQRFWXUQD
'XUDQW O¶REUD TXDQ QR HVWLJXL SUHYLVW UHSDYLPHQWDU V¶HPSUDUDQ FLQWHV DGKHVLYHV UHWURUUHIOHFWDQWV
DPEFRQGLFLRQVGHUHWLUDELOLWDWVHJRQV1RUPD,&SHUWDOGHFRQVHUYDUODPDUFDRULJLQDO



dϮϬͲϬϬϭϰϯ

ϮĚĞϰ
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%DUFHORQDDGHGHVHPEUHGH



































&DSGHO6HUYHLGH3DYLPHQWDFLy



x

x
x

x
x

4XDQHVWUDFWDGHUHQRYDFLyGHFDOoDGDLPROWHVSHFLDOPHQWDOVHQFUHXDPHQWVpVFRQYHQLHQWEDVWLU
GH WXEXODUV HQ QRPEUH VXILFLHQW SHU JDUDQWLU HYHQWXDOV IXWXUHV LPSODQWDFLRQV G¶DOWUHV VHUYHLV R
DPSOLDFLyGHOVH[LVWHQWVLDSURILWDUO¶DYLQHQWHVDGHO¶REUDSHUHOLPLQDUOHVLQVWDOāODFLRQVDqULHV
eVDFRQVHOODEOHFRQVXOWDUDPE$&()$7SHUODFRQVWUXFFLyRPRGLILFDFLyGHOHVLQIUDHVWUXFWXUHVSHU
WDOG¶DSURILWDUO¶DYLQHQWHVDGHVLPXOWDQHwWDWDPEDOWUHV
(QHOVSOjQROVGHGHWDOOV¶KDXULDGHIHUFRQVWDUHOVVREUHDPSOHVQRUPDWLXVHQODFRQVWUXFFLyGHUDVHV
SHU DO SDV G¶LQVWDOāODFLRQV LQGLFDQW FRPSDFWDFLRQV PtQLPHV SURIXQGLWDWV FRUUHFWHV HWF (OV
VREUHDPSOHVDH[HFXWDUHQODUHVWLWXFLyGHOSDYLPHQWHQOHVUDVHVGHVHUYHLVKDXUDQGHVHUGHFP
D EDQGD L EDQGD GH OD UDVD SHU OD FDSD GH IRUPLJy L GH FP DGGLFLRQDOV HQ OD FDSD GH PHVFOD
ELWXPLQRVD
(OV GHVYLDPHQWV L LPSODQWDFLy GH QRYD LQIUDHVWUXFWXUD GH VHUYHLV SUHFLVD GH OD FRUUHVSRQHQW
DXWRULW]DFLyDO¶HPSDUDGHOHV2200YLJHQWV
5HFRUGDUTXHDOHVFDQDOLW]DFLRQVDFDOoDGDV¶KDQGHFRPSOLUODQRUPDWLYDG¶RUGHQDQoDPXQLFLSDO
HVSHFLDOPHQW DO TXH HV UHIHUHL[ D VREUHDPSOHV L FDSHV ELWXPLQRVHV 5HFRUGDU TXH HV QHFHVVLWD
OOLFqQFLDPXQLFLSDOSHUIHUUDVHV


 3HOTXHIDDO,19(17$5,6HVGHWDOOHQDOJXQVDVSHFWHVTXHV¶KDXULHQGHWHQLUHQFRPSWH
x 2%6(59$&,2 &DOFRQVLGHUDUO¶DFWXDOLW]DFLyGHO¶LQYHQWDUL,1&$GHVHQ\DOLW]DFLR
(VSHFLILFDFLRQV*HQHUDOV
x 4XDOVHYRODFWXDFLyDOVSDYLPHQWVGHFDOoDGDKDGHFRPXQLFDUVHDOGHSDUWDPHQWG¶(VSDL8UEjGH
O¶$MXQWDPHQWLQGLFDQW
o 3OjQROGHOD]RQDRQV¶KDDFWXDW VXSHUItFLH 
o 6HFFLyHPSUDGDHVSHFLILFDQWHOVPDWHULDOVHPSUDWV
x 4XDOVHYRO DFWXDFLy D OHV VHQ\DOV GH FLUFXODFLy KRULW]RQWDOV L YHUWLFDOV  KD GH FRPXQLFDUVH DO
GHSDUWDPHQWG¶(VSDL8UEjGHO¶$MXQWDPHQWLQGLFDQW
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C/Torrent de l’Olla 218-220, 4a planta
08012 Barcelona
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/

INFORME DE LA DIRECCIÓ DE SERVEIS DE MOBILITAT

PROJECTE: Instal·lació d’un punt de recàrrega ràpida al carrer Can Bruixa. ACT20-00143
SITUACIÓ: Districte de Les Corts
PETICIONARI: Anna Massó

Exp. 2020/961

Vista la documentació del projecte enviada pel Departament d’Informació de Projectes i Recepcions en
data 14 de desembre, aquesta Direcció informa:
El projecte proposa la instal·lació d’un punt de recàrrega de vehicles elèctrics al carrer de Can Bruixa
davant dels números 23-33, en substitució de dues places d’estacionament regulat. La proposta
d’ubicació es considera adient, ja que des d’aquesta Direcció no hi ha previsió d’execució de cap carril
bici (que ja existeix a l’altre costat de la calçada), ni carril bus o pacificació de carrer que comporti la
supressió del carril de serveis actual. Pel que fa a la proposta de senyalització, cal adaptar la
senyalització horitzontal de preavís del PdRR segons el codi F-63 del Manual de senyalització,
respectant les distàncies que es marquen respecte l’inici de la reserva.
Per aquests motius, aquesta Direcció informa el projecte presentat favorablement, CLASSIFICACIÓ
B, condicionat a la inclusió en el projecte definitiu de les consideracions realitzades en aquest informe.

Beatriz Huarte Fournier
Direcció de Serveis de Mobilitat

Barcelona, 27 de gener de 2021

ANNEX: CONSIDERACIONS GENERALS
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x

La canalització d’1 o 2 tubs de 110 mm sota vorera destinada a allotjar els conductors
elèctrics de Baixa Tensió i conductors de senyals es realitzarà amb rasa de 40 cm d’amplada

CONSIDERACIONS GENERALS DE LA DIRECCIÓ DE SERVEIS DE MOBILITAT

per 60 cm de profunditat.

REGULACIÓ DEL TRÀNSIT
x

Les noves instal·lacions semafòriques o remodelació de les existents s'han d’ajustar als criteris
establerts pel Departament de Gestió de la Mobilitat de la Direcció de Serveis de Mobilitat:
regulador, semàfors, SAI, escomeses elèctriques, tipus de cablejat, columnes, bàculs, armaris,
etc.

x

En projectes d'urbanització, la totalitat de la infraestructura d'obra civil associada a les

x

Per als passos de calçada s'instal·laran pericons de 60x60cm situats a la vorera de cada costat
de la calçada.

instal·lacions de semàfors (tubulars, arquetes...) s'haurà d'adaptar a la nova urbanització,
tenint especial cura de mantenir accessibles totes les arquetes. Les arquetes inclouran en la
seva base maons gero per tal de facilitar el seu drenatge. En cap cas no s'ompliran els forats

x

La canalització de 4 tubs de 110mm sota calçada destinada a allotjar els conductors elèctrics
de Baixa Tensió i conductors de senyals es realitzarà amb rasa de 60 cm d’amplada per 80 cm

del gero amb ciment. Les tubulars seran taponades per tal d'evitar que certs animals

de profunditat. Aquesta rassa es farà amb un sobreample de 30 cm per cada costat, i amb

malmetin les instal·lacions. La profunditat de les arquetes s’hauran d’ajustar als mínims

una alçada de 22 cm, a la que s’ha d’afegir el gruix del paquet d’aglomerats.

establerts en el RBT, i en cap cas seran superiors als 100 cm.

x

Es muntaran pericons de 60x60cm sempre que hagin d'acollir el pas dels cables de fibra
òptica de comunicació entre reguladors i centralització.

x

Cal que les tapes i els marcs dels pericons compleixin amb la norma UNE EN 124 i la ISO
1083/EN1563, i en particular amb les següents característiques:

x

S'utilitzaran pericons de 40x40cm en canvis de direcció i distàncies superiors als 40 metres
sense registres. També es poden emprar els pericons de 60x60cm en cas que s'hagin d'acollir
més de dos tubulars. Les arquetes de 60 x 60 cm s’hauran utilitzar sempre que la generatriu
inferior d’un dels tubulars sigui superior a una profunditat de 60 cm.

o

Tapa de fosa dúctil GGG40

o

Tapa Classe B-125 per a vorera i B-400 per a calçada.

o

Superfície metàl·lica antilliscant.

o

Acabat pintat en negre asfàltic

o

Inscripció "Senyals de trànsit"
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El pericó de connexió situat davant del regulador ha de tenir unes dimensions de 60x60cm i
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x

Totes les instal·lacions que no donin cap servei seran retirades i les arquetes o pericons

ha de deixar una distancia mínima d'1 metre davant de les portes de l'armari. En el cas que

innecessaris seran cegats i pavimentats tant si estan en vorera com si estan en calçada. Si

no es pugui es podrà ubicar al lateral per accedir a l'armari amb seguretat.

estan en vorera es pavimentarà amb la rajola adequada i utilitzada en el projecte i si és en
paviment o similar seguint el mateix procediment.

x

Les peanyes dels armaris dels reguladors tindran una alçada de 30cm i els vèrtex bisellats de
totes les seves cares, tant verticals com les horitzontals. La base on anirà instal·lat l’armari ha

x

Les columnes semafòriques aniran, sempre que sigui possible, dins la peça de pedra de gual

de ser inferior (1 cm) en tot el seu perímetre a les mides del armari, per permetre l’evacuació

del pas de vianants. En cas que no sigui possible la columna anirà embeguda dins un dau de

de l’aigua de pluja i o orina dels gossos. Les peanyes dels reguladors hauran d’estar

40 cm. de costat i 60 cm. de profunditat, col·locant on colze de connexió entre la columna i el

comunicades amb l’arqueta de 60x60cm amb tres tubs de 110mm, en el cas dels SAI’s el nº

tubular.

de tubs es podrà reduir a 2. Aquests elements aniran encastats al terra un mínim de 15 cm
per sota del nivell del paviment. La base haurà de disposar de 4 perns d’ancoratge

x

moment inicial (quan es plantin i siguin "joves") ni quan el seu creixement avanci.

perfectament alineats i verticals, a la part superior, que coincidiran amb els ancoratges de
l’armari destinat a ser col·locat a sobre. La separació entre la peanya i la calçada haurà de ser
superior als 40 cm, i per a distàncies inferiors haurà de ser aprovat per la DO. La distància

x

Està prohibida la instal·lació de piques de posta a terra. La posada a terra de la instal·lació es
realitzarà al pericó ubicat davant del regulador, mitjançant una placa de terra de dimensions

concretar aspectes relacionats amb la instal·lació semafòrica.
x

que sigui necessari, el regulador s'haurà d'ampliar amb noves targetes de grup o fins i tot
substituir per un regulador de més capacitat.

Les plaques de terra s'han d'instal·lar verticalment i ubicades sota el pericó de registre ubicat
davant del regulador. Aquesta placa s'unirà al regulador mitjançant un conductor de 16mm2
de secció amb coberta verd-groc per l'interior del tubular, o bé amb un de 35mm2 de coure

Tots els semàfors (nous o ja en funcionament) que regulin un moviment determinat (ja sigui
de vehicles o de vianants) aniran configurats com a grup independent al regulador. En cas

mínimes de 500x500x3mm.
x

Els criteris d'obra seguiran en tot moment l'ordenança municipal d'obres, instal·lacions i
serveis, respectant les reglamentacions vigents. Caldrà fer un replanteig inicial per tal de

entre la peanya del regulador i la del SAI no serà inferior als 20 cm.
x

Aquest Departament recorda que s'ha de preveure que els arbres no tapin semàfors ni en el

x

El projecte ha de contemplar un estudi complet d'enginyeria de trànsit que avali el correcte
funcionament de les instal·lacions semafòriques plantejades.

nu que transcorrerà per l'exterior del tubular. No s’acceptaran resistències superiors a 20
Oms.

x

Dins del pressupost d’execució de l’obra, en l’apartat de semàfors, és necessari incloure les
següents partides pressupostàries:

x

La línia principal de terra s'executarà mitjançant un cable unipolar aïllat de coure, amb una
tensió assignada de 450/750V amb recobriment verd-groc i una secció de 16mm2.

x

Per cada bàcul o columna no cal instal·lar una placa de terra.

x

Cal tenir en compte que aquest Departament no admetrà en cap cas que el cablejat resultant

x

o

Partida alçada per la legalització de la instal·lació

o

Partida alçada per les modificacions o peticions de noves escomeses.

Qualsevol modificació o ampliació de les instal·lacions de regulació de trànsit es farà segons
les indicacions del Departament de Gestió de la Mobilitat després del replanteig corresponent.

de les modificacions tingui entroncaments (empiulaments). Si cal s'haurà de canviar el
cablejat necessari.

x

Cal que durant TOT el desenvolupament de l'obra el regulador semafòric sigui sempre
accessible per tal de poder fer les operacions de manteniment necessàries. El regulador,

x

Les tubulars seran de PE d'alta densitat, doble paret llisa a interior i corrugada a exterior, de

doncs, no pot quedar tancat dins de l'obra.

110mm de diàmetre exterior. Queda prohibit la instal·lació de tubulars o elements de
fibrociment. Una vegada estiguin passats els cables es procedirà a taponar els tubs.

x

Consideracions per a la recepció de la instal·lació de semàfors després de l'obra:
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o

Plànols de fi d'obra de la instal·lació amb les característiques tècniques dels materials
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o

(models, materials, homologacions, etc.), definint tots elements del conjunt, els

setembre de 1994, així com les modificacions aprovades en el Real Decreto

metres de canalització entre elements, seccions de tubs i cables, ...

1911/1997 del 19 de desembre (BOE 10 gener 1998)

Documentació relativa a la legalització i contractació de la instal·lació:

o

Plec de Prescripcions Tècniques generals per a obres de carreteres i ponts (PG-3)

-

Projecte/Memòria de legalització visat

o

Norma EN 12368. Equips de regulació de trànsit: semàfors

-

Certificat d'instal·lació elèctrica segellat per OC

o

Norma EN 12675. Semàfors. Requisits funcionals de seguretat

-

Declaració responsable tramitada, amb acusament de rebut

o

Norma UNE 20-513-73. Sistemes de televisió en color

-

Acta favorable de l'OC

o

Norma UNE-HD 638: Sistemes de senyalització del trànsit viari

-

Certificat de final d'obra

o

Norma UNE 135401, parts 1,2 i 3. Equipament per a senyalització viària: reguladors

-

Certificat de garantia de la instal·lació (1 any de garantia)

-

Donar d'alta el Centre de Comandament de Trànsit Urbà. Caldrà garantir la

de trànsit
o

comunicació del armari mitjançant Fibra Òptica.
o

o
x

Certificats a subministrar en la recepció del material del producte instal·lat:

o

Norma EN 60529:1991. Graus de protecció proporcionats per les evolvents (codi IP)

o

Norma UNE-HD 60364-5-54:2011. Instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió. Part 5-

-

Certificats de les columnes

54: Selecció i instal·lació dels equips elèctrics. Posada a terra, conductors de protecció

-

Certificats del formigó i morter utilitzat

i conductors d'equipotencialitat

-

Certificats de les pintures i tractaments de protecció

-

Certificats de Tapes i marcs.

-

Certificats de tubulars.

-

Certificats de cables.

-

I de tots aquells utilitzats durant l’obra.

Fer mesures d'aïllament de les línies

Es recorda que un cop acabada l'obra cal incorporar i entregar a aquest Departament la

Cal actualitzar l'inventari de regulació del trànsit (semàfors, canalitzacions, espires, etc.)
INCA. A la memòria del projecte, al plec i al pressupost caldrà especificar que és necessari
actualitzar aquest inventari.
Els projectes hauran de complir amb les següents normatives i directrius bàsiques per aquest
departament:
o

materials elèctrics contra els impactes mecànics externs (codi IK)

Certificats dels semàfors

segons les indicacions del plec d'especificacions tècniques per al manteniment del programa

x

Norma EN 50102:1996. Graus de protecció proporcionats per les evolvents dels

-

instal·lació definitiva a l'AS BUILT.
x

Reglamento General de Carreteras aprovat per Real Decreto 1812/1994 del 2 de

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió RD842/2002
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SENYALITZACIÓ
Normativa d’aplicació
x
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Tipus, dimensions i característiques tècniques
Senyalització de Codi

La senyalització de Barcelona s'executarà seguint les directrius definides al Manual de
senyalització urbana per a la ciutat de Barcelona i les seves actualitzacions anuals,

x

Els

suports

dels

senyals

verticals

seran

d’alumini

estriat

de

diàmetre

60 mm, de 4 mm d’espessor, pintat amb pintura de pols de polièster amb color RAL 7037.

publicat pel Departament de Gestió de la Direcció de Serveis de Mobilitat:

En cap cas s’acceptaran suports de secció rectangular.
http://ajuntament.barcelona.cat/habitaturba/sites/default/files/Manual_senyalitzacio_urbana_Barcelon
a.pdf
x

x

L’ancoratge mínim pels senyals verticals serà de 20 cm agafat amb morter hidràulic
d’enduriment ràpid (2 a 5 min.), utilitzant una relació morter/aigua de 3/1. No cal fer dau de

Pel que fa a carrils bici es seguiran els criteris marcats pel Manual de disseny de

formigó.

carrils bici de Barcelona, publicat al 2016 per la Direcció de Serveis de Mobilitat:
x

Prismatic) nivell II de retroreflexivitat 250/300 cd/m2, de 2mm d’espessor.

http://mobilitat.ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/ManualCarrilBici2016.pdf
Senyalització Fixa

La senyalització vertical serà d’alumini amb doble pestanya, HI (High Intensity

x

Com a norma general, la mida dels senyals a trama urbana compleixen les següents mides:

Ubicació
Senyalització de Codi
x

Els pals de suport s’han de col·locar a 0,80 m de la línia exterior de la vorera. En
conseqüència, per voreres d’amplades inferiors a 1,80 m, els senyals s’hauran d’instal·lar
en banderola amb pal col·locat a tocar a la façana. En cap cas es col·locaran al mig de la
vorera ni interferiran en el pas dels vianants.

x

Els senyals verticals es col·locaran a una alçada lliure de 2,60 m respecte el terra per evitar

Mida dels senyals

actes vandàlics. La distància mínima de l’exterior dels senyal amb la calçada serà de 50 cm.
x

Senyalització d’Orientació
x

x

senyals hauran de portar el marcatge CE, de conformitat amb la Norma UNE EN 128991:2010 i la directiva 89/106/CEE, l’escut de l’Ajuntament de Barcelona i la data de fabricació.

Els pals de suport s’han de col·locar a 1,20 m de la línia exterior de la vorera. En cap
cas es col·locaran al mig de la vorera ni interferiran en el pas dels vianants.
Els mòduls es col·locaran a una alçada lliure de 2,60 m respecte el terra per evitar actes
vandàlics. La distància mínima de l’exterior dels senyal amb la calçada serà de 60 cm.

El color de la cara posterior dels senyals serà el RAL 7037 (gris pols) i a més tots els

x

Als nous semàfors model Barcelona, els senyals verticals es col·locaran ancorats a semàfor
amb peça d’adaptació de fosa d’alumini i amb un diàmetre de 40 cm.
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símbols, per tal d’incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0,60 SRT segons la
norma NLT-175.
x

Quan no s’executi nou aglomerat la pintura serà de doble component amb aplicació a
màquina, amb dosificació mínima de 1600 gr/m2 i addició de partícules de vidre (tipus Varilux
o similar) en els mateixos casos anteriors.

x

La pintura utilitzada per les marques horitzontals de colors diferents al blanc, serà acrílica
amb una dosificació mínima de 720gr/m2, excepte pels carrils bici amb possible invasió

Detall de peça d’adaptació de senyal a semàfor

d’altres vehicles per maniobra i al inici i fi de zones 30, en que s’utilitzarà pintura de
doble component amb àrid antilliscant amb un coeficient de lliscament mínim de 0,60 SRT.
En aquests casos el color serà el RAL 3020 (vermell trànsit).
x

Per a marques vials prefabricades s’utilitzaran materials termoadherents amb un gruix
de 3 mm i un coeficient de lliscament mínim de 0,60 SRT. Exemples d’aquest tipus de marca
son les inscripcions de atenció zona escolar o de perill vianants.

Bones pràctiques
x

S’ha de minimitzar el nombre de pals suport, aprofitant, sempre que sigui possible,
fanals i semàfors existents.

x

Col.locació de senyals ancorats en semàfors
x

Com a norma general s’ha de minimitzar el nombre de senyals. Per ordenar i regular un
tram de carrer només és necessari col·locar un senyal al inici o al final del tram, sempre i
quan quedi ben delimitat. Col·locar tots dos senyals, d’inici i de final, es considera un excés de

Tanmateix, els senyals a col·locar a una trama tipus “casc antic”, amb carrers de menys de

senyalització. Recordar que un senyal vertical, que regula i ordena un tram d’un carril de

8 m d’amplada, també seran de diàmetre 40 cm. A més s’ancoraran a mur amb mènsula

circulació o de serveis, regeix des del punt on és col·locat fins al següent senyal o fins al límit
x

El tipus de lletra a utilitzar als panells complementaris que acompanyen els senyals de

físic del tram (v.gr.: cruïlla).

trànsit ha de ser Helvètica Bold condensada al 80 %, composada amb una separació
entre caràcters de 5%,, i en minúscula.

x

Els senyals verticals es col·locaran al principi del tram que es vol ordenar (en el sentit de
la marxa).

Senyalització Horitzontal
x

La senyalització horitzontal en el moment que s’executin treballs de nous aglomerats,
pel que fa a línies de separació, tacs dels passos de vianants, etc., haurà de ser de color
blanc. Per motius mediambientals es proposa la utilització de pintura en base d’aigua
(sense dissolvents), dosificació mínima 720 gr/m2 i addició de partícules de vidre de cantells
angulosos (tipus Varilux o similar) amb dosificació de 300 gr/m2 en passos zebrats, fletxes i

x

A totes les cruïlles s’ha d’indicar quins girs estan prohibits, quins carrers són d’entrada
prohibida i que tots ells gaudeixin de màxima visibilitat. A més no cal duplicar a banda i
banda del carrer els senyals d’entrada prohibida a tota classe de vehicles (R-101).
Normalment es col·loquen en l’angle obert del possible gir, i de manera que sigui fàcilment
visible per als conductors.
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x

Per prohibir l’estacionament de motos en vorera se seguiran els següents criteris de
senyalització:

Senyalització de cruïlla tipus Eixample amb semàfors
x

A les cruïlles, es recomana col·locar un senyal d'obligat continuar recte, o a esquerra/dreta,

o

Circulació de Vehicles i de Vianants no es col·locarà cap senyalització per recordar-ho.

quan no hi hagi cap altre itinerari possible. En el cas que es pugui continuar recta i girar a la
dreta o esquerra, es col·locarà un senyal R-303 o R-302 respectivament.

A les voreres on ja està prohibit estacionar motos en vorera segons l’Ordenança de

o

Per prohibir l’estacionament de motos en vorera quan hi ha carril d’estacionament en
calçada s’ha de col·locar un senyal R-308, orientat cap a la vorera, acompanyat de la
placa

complementària

A-13 (Motos en vorera). Aquest senyal s’instal·larà tant al pas de vianants de entrada
al carrer com al de sortida.

x

La col·locació d’un senyal d’entrada prohibida sobre un de direcció obligatòria (R-401a/b) pot
resultar confós per als conductors i serà necessari separar aquests senyals: situant el de
direcció obligatòria a la mitjana i el d’entrada prohibida al lateral de la calçada que
correspongui.

o

Per prohibir qualsevol estacionament en calçada i alhora el de motos en vorera es
col·loca un senyal R-308, orientat cap a la calçada, amb la placa complementària A-14
(Inclús motos en vorera).
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Fig . Exemple de col·locació senyals
x
o

Quan es vol restringir la circulació a un carrer cal delimitar clarament quins vehicles no
poden circular i, si cal, marcar l’horari de les restriccions.

A les cruïlles en T en què està prohibit l'estacionament de motos al carrer principal, es
col·locaran a banda i banda senyals R-308 més plaques complementàries A-13
orientats cap a la vorera, i un senyal R-308 més placa A-14 orientat cap al carrer que
s’incorpora.

x

Es necessari col·locar les plaquetes de numeració de carrer a les cruïlles de carrers
centralitzats per tal d'indicar als conductors el nom i els números del carrer al que es poden
incorporar si giren. Només es col·locaran si el gir està permès i si hi ha semàfor, i en el costat
de la calçada des d’on es realitzi.

x

Finalment, cal recordar que en cas de dubte o contradicció entre senyalització vertical i
senyalització horitzontal, la senyalització vertical preval sobre la horitzontal.

x

Quan dos senyals es col·loquin en el mateix suport, la disposició correcta dels senyals
segons les diferents combinacions serà:
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x

Als carrers de plataforma única cal minimitzar la senyalització a les entrades. Per
exemple, no cal senyalitzar el límit de velocitat de circulació, ni advertir el perill de la circulació
de vianants, ni tampoc que és un carrer residencial (S-28 i S-29).

x
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Reserves de càrrega i descàrrega
x

Els senyals verticals de càrrega i descàrrega B-21 i següents es col·locaran a l’àrea de la ciutat
amb estacionament regulat. Fora de l’ àrea regulada el model de senyal serà tipus B-31 i
següents.

Als carrers de plataforma única, on la calçada s’hagi diferenciat de la vorera amb un
paviment asfàltic, caldrà senyalitzar els passos de vianants amb senyalització horitzontal. En
canvi, com a norma general, als carrers de plataforma única on només hi hagi paviment de
peces no s’haurà d’executar cap tipus de senyalització horitzontal.

x

A fi de millorar la visibilitat als passos de vianants i augmentar la seguretat, no s’han de
col·locar les zones de càrrega i descàrrega, així com contenidors, abans d’un pas de vianants.
La distància mínima de separació serà de 5 m i és aconsellable pintar motos entre mig. Tot
allò que destorbi la visibilitat i la llegibilitat del carrer, s’ha de col·locar al mig del tram de
carrer, o un cop passat el pas.

x

Els passos de vianants sense semàfors es senyalitzaran sempre amb senyals S-13 per
reforçar la seguretat dels vianants.

Reserves de Bicicleta
x

Com a norma general sempre que hi hagi estacionament en cordó la reserva de bicicleta es
col·locarà a la calçada.

x

La ubicació dels contenidors, així com les característiques de les reserves d'estacionament
i els guals a la via pública, cal consultar-les amb el Serveis Tècnics de Districte.

Reserves de motos
x

No és necessari implantar senyalització vertical d’estacionament autoritzat de motos per a un
nombre menor de vuit places d’aparcament d’aquest tipus, evitant així una excessiva
proliferació de senyals al carrer.

x

No cal duplicar la senyalització vertical als estacionament de motos, un únic senyal és
suficient.

x

En cas d’anar a vorera es recomana col·locar l’estacionament on la vorera reuneixi les
condicions geomètriques per garantir el pas als vianants, separat 95 cm de la vorada ó 60 cm
de la façana, i sempre evitant que coincideixi amb parades de taxi, zones de càrrega i
descàrrega, aparcaments reservat per a persones amb mobilitat reduïda, així com amb altres
zones on pugui obstaculitzar.
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Carril bus
x

A l’inici de cada tram de vial on hi hagi carril bus/taxi s’haurà de senyalitzar verticalment
aquest amb un senyal B-1 i següents (minimitzant el número de pals aprofitant els fanals) i
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ACCESSIBILITAT
x

És d’aplicació el Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25
de novembre, de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i

horitzontalment amb la inscripció BUS (E-71) o amb les inscripcions BUS (E-71) i Taxi (E-72).

d’aprovació del Codi d’accessibilitat i el R.D. 505/2007, de 20 d’abril, “por el que se aprueban

No s’utilitza cap marca per indicar l’inici, només aquestes inscripcions.

las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones” i el R.D.
1544/2007 de 23 de novembre “por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad
y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con
discapacidad”.
x

És d’aplicació la Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, no discriminación y accessibilidad
universal de las personas con discapacidad (LIONDAU)

x

Si el carril és en segona posició (si hi ha un carril d’estacionament a la seva dreta) i sense

x

És d’aplicació la Orden VIV/561/2010

x

En el supòsit de que es col·loqui un nou panot a les voreres aquest haurà de complir amb la
Norma UNE 12633/2003 i acreditar una resistència al lliscament >45.

horari, no cal col·locar senyalització vertical, amb la senyalització horitzontal és suficient.
x

Les parades de carril bus amb plataforma o col·locades al mig d'un carril bus 24 h (sense cap

x

sempre han de tenir l'origen en la façana de l'edificació. Des de una distancia no inferior als

tipus d'horari) no es senyalitzaran vertical ni horitzontalment.
x

set metres de l'inici de la rampa del gual tindran una directriu paral·lela al itinerari del pas de
vianants i centrada amb el gual entre vorera i calçada.

En un carril bus, on es permeti l’estacionament en una franja horària, cal senyalitzar les
parades de bus i els espais on estan situats els contenidors a fi de facilitar la maniobra dels
busos i dels vehicles que han de fer la recollida d’escombraries amb senyals R-307 i plaques

Els encaminaments de paviment estriat podo tàctil que condueixen a un pas de vianants

x

Els semàfors dels passos de vianants disposaran d'avisadors acústics normalitzats accionats
per comandament a distància.

complementàries B-11 per a autobusos i C-1 per a contenidors.

Plànols As - built
x

Una vegada acabada l’obra serà obligatori lliurar els plànols as-built amb una estructura
de dades que faciliti el manteniment dels diferents inventaris municipals, tant el cartogràfic,
que manté el Departament de Informació de Base i Cartogràfic de l’Institut Municipal
d’Informàtica, com el de senyalització, que s’emmagatzema al Sistema de Informació
Geogràfica Inca Urbano i manté el Departament de Xarxes Viàries, de la Direcció
d’Infraestructures i Espai Urbà – Ecologia Urbana.

PLATAFORMES ÚNIQUES
x

En carrers de plataforma única cal prioritzar el disseny unitari, per a afavorir el caràcter de
carrer de prioritat de vianants, i controlar així la velocitat dels vehicles, per reduir els actuals
conflictes de seguretat viaria. “La imatge formal preferiblement ha de ser la d’ un carrer de

vianants, és a dir, un únic material, o varis materials d’aspecte i cromatisme similar ”. Es tracta
de defugir dels criteris de disseny que tenen els carrers segregats convencionals. Quan el
paviment escollit és de peça, es fàcil garantir la unitat de tractament doncs és possible
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complir adequadament els requeriments bàsics de vianants, vehicles i explotació de serveis. Si
cal fer servir les mescles bituminoses en l’àmbit de pas dels vehicles, s’ha de fer amb una
solució clarament diferent de les que es fan servir en les calçades viàries, per exemple
aglomerats de color, o amb algun tractament en la seva superfície com ara el granallat.
x

Substituir les seccions de “3 franges diferenciades” per seccions d’un sol material (peça) o en
tot cas de materials diversos amb cromatisme similar. Les solucions de franges molt clarament
diferenciades que s’han posat en pràctica els últims anys en molts barris de la ciutat, estan
donant alguns problemes d’interpretació respecte de la prioritat del vianant. Els carrers amb
cert trànsit i pocs vianants acaben funcionant com carrers segregats convencionals, amb
l’agreujant de que els vianants, entre fitons i façana, disposen de menys espai que en l’antiga
vorera, podent entrar en l’àmbit del vehicles de cop, i per tant amb problemes de seguretat.
Alguns conductors identifiquen aquest model com a carrer on ells tenen certa prioritat i
possibilitat de circular a velocitats inadequades.

x

Incloure el concepte de “voreres passants” en les delimitacions de superilles i zones 30.

x

Considerar que les cruïlles internes a aquests àmbits (superilles i zones 30) han de tenir una
morfologia de "vorera" en tot l'espai de la cruïlla.

x

No es recomana utilitzar llambordes de recuperació per a voreres o per a plataformes úniques
per problemes d’accessibilitat i de seguretat viària.
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Sra. Anna Massó Carbonell
Cap del Departament d’Informació de Projectes i Recepcions
Àrea d’Ecologia Urbanisme i Mobilitat
Barcelona, a 15 de desembre de 2020
Informe: PUNT DE RECÀRREGA RÀPIDA AL CARRER CAN BRUIXA
Codi Natura: ACT20-00143
Benvolgut/uda,
En referència a la teva petició sobre l'Informe Tècnic del Projecte (ITP) de referència,
informem del projecte que ens heu fet arribar amb la següent valoració global:
B) INFORME TÈCNIC DEL PROJECTE FAVORABLE AMB OBSERVACIONS O CONDICIONS D'EXECUCIÓ DE
L'OBRA
Observacions / Condicions:
El tub de 90 embocat cal acabar-lo a arqueta de 40x40 amb inscripció "TC-AJB" a menys de 5 m de la
base de l'armari de l'estació de recàrrega

Albert Fiter de Paz
Direcció de Telecomunicacions i Infraestructures
Institut Municipal d'Informàtica
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Institut Municipal d'Informàtica
Direcció de Telecomunicacions i Infraestructures

Cordialment,












































Servei d’Arqueologia de Barcelona considera adient emetre un informe de supervisió
tècnica de tipus B del present projecte.

Sra. Anna Massó Carbonell
Cap del Departament d’Informació de Projectes i Recepcions
Gerència Ad. Infraestructures i Mobilitat – Ecologia, Urbanisme i Mobilitat

R.3117

En relació a la revisió del “PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ D’UN PUNT DE
RECÀRREGA RÀPIDA AL CARRER CAN BRUIXA”(Districte de Les Corts), hem
d’informar del següent:

Documentació Tècnica de Referència:

Vigència des de:

Informe d’Impacte Arqueològic

23/11/2020

1. Pel que es refereix al “PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ D’UN PUNT DE
RECÀRREGA RÀPIDA AL CARRER CAN BRUIXA”(Districte de Les Corts),
es detallen alguns aspectes a tenir en compte:

En qualsevol obra/projecte és impossible tenir una certesa absoluta de les probables
restes arqueològiques que es puguin documentar, així com la seva extensió o
naturalesa. En el present cas, si bé és coneguda l’existència d’evidències
arqueològiques a l’àmbit del projecte, realment no es pot valorar ni confirmar la
quantitat de troballes que es poden realitzar durant l’execució dels treballs que, en cas
de localitzar-se, s’haurien d’excavar i documentar adequadament. Donat el cas, podria
ser necessari ampliar l’equip de personal d’arqueologia i, depenent del tipus de
troballes, caldria augmentar les partides pressupostàries incloses en el projecte i per
tant, el Servei d’Arqueologia de Barcelona creu oportú emetre un informe de
supervisió tècnica de tipus B.

CONCLUSIONS
L’informe del present projecte es considera amb qualificació B, FAVORABLE, amb
esmenes i consideracions a resoldre en fase d’obra.
Totes les observacions anteriors s’haurien de tenir en compte i tots aquells aspectes
no detectats o omissions que es poguessin produir en la revisió de Projecte es
supliran amb remissió a la normativa vigent en cada cas.

Barcelona, a 16 de desembre de 2020.
El present projecte incorpora tots els treballs d’excavació al subsòl de la memòria
constructiva que tindran una afectació directa o indirecta sobre les restes
arqueològiques descrites en l’Informe d’Impacte Arqueològic del 23 de novembre de
2020 emès pel Servei d’Arqueologia de Barcelona.

Responsable del Pla d’Arqueologia Urbana
Patrimoni

Director

de

Memòria,

Història

En tots aquests treballs es preveu un seguiment i control arqueològic, tal i com ho
reflecteixen el projecte executiu i l’informe arqueològic del Servei d’Arqueologia de
Barcelona.
Creiem que en els treballs descrits es troba prou explicitat tot el que s’ha de fer, i per
tant no cal afegir res.
Segons el projecte executiu, el pressupost previst pels treballs arqueològics és de
786,00€ (+IVA). La previsió de moviment de terres del projecte és de 0,75 dies, per
tant es considera que és una quantitat suficient.

Especificacions Generals:
Donat que els requisits considerats necessaris des del Servei d’arqueologia de
Barcelona han estat incorporats en el “PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ D’UN PUNT DE
RECÀRREGA RÀPIDA AL CARRER CAN BRUIXA”(Districte de Les Corts), el

Carme Miró i Alaix

Carles Vicente Guitart
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ANNEXES
ANNEX NÚM . 11 :

PLA DE MANTENIMENT

1. OBJECTE I ABAST
PLA DE MANTENIMENT INTEGRAL DE L’INFRAESTRUCTURA DE RECÀRREGA PER A
VEHICLES ELÈCTRICS, SITUADES A LA VIA PUBLICA GESTIONADES PER BARCELONA DE
SERVEIS MUNICIPALS SA. (BSM).
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1.2. ABAST DEL PLA ................................................................................................................................................. 1
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2.4. MANTENIMENT TÈCNIC-LEGAL ............................................................................................................................ 3
2.5. MANTENIMENT CORRECTIU ................................................................................................................................ 4
2.6. MILLORES........................................................................................................................................................ 5
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3.2. INDICADORS .................................................................................................................................................... 8

1.1. Objecte del Pla de Manteniment
L’objecte d’aquest Pla de Manteniment es la de definir els requeriments tècnics per a la prestació
del Servei de Manteniment Integral (Preventiu, Correctiu i Millores) per mantenir operatives i en
les millors condicions tècniques, els equips de recàrrega per a vehicles elèctrics situats a la via
pública, de les que és titular Barcelona de Serveis Municipals, SA, incloent-hi no solament els
aspectes electrònics, elèctrics i mecànics propis dels equips sinó, també, els armaris d’escomesa on
es connecten els equipaments, i les comunicacions dels equips de recàrrega amb el centre de
telecomandament pel seguiment de l’estat dels equips de recàrrega, assegurant el major nivell de
seguretat pels usuaris, rendiment, fiabilitat, estalvi de recursos energètics i naturals, tot garantint
la durabilitat.
1.2. Abast del pla
L’abast del Pla de Manteniment es defineix pels serveis i treballs que el mantenidor haurà de
realitzar, amb la màxima puntualitat, dedicació i professionalitat, garantint el funcionament eficaç
i ininterromput dels equips de recàrrega i armaris d’escomesa de vehicles elèctrics a la via pública,
la seguretat dels usuaris , executant les accions preventives i correctives necessàries i complint
estrictament amb tota la legislació i normativa que sigui d’aplicació.
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2. DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT
2.1. Manteniment Preventiu
El manteniment preventiu es defineix com els treballs, revisions i/o inspeccions periòdiques per tal
d’assegurar la seguretat, el correcte funcionament, disponibilitat i conservació dels equips de
recàrrega i armaris d’escomesa de vehicles elèctrics a la via pública gestionades per BSM.
El manteniment preventiu dels equipaments de recàrrega inclou els costos de llicències, formació i
altres que es puguin derivar d’aquestes tasques.
En totes les tasques preventives relacionades d’equips de recàrrega es realitzarà el tancament
adequat dels accessos als equips afectats per tal d’impedir que el públic pugui accedir, posant
sempre un cartell que indiqui “treballs de manteniment” (Veure l’annex).
Durant realització dels treballs, la empresa mantenidora serà responsable de garantir que no
superin, en cap cas, els nivells de soroll permesos per la normativa vigent en la matèria. Qualsevol
acció que s’hagi de portar a termini per tal d’assolir aquest objectiu correrà a càrrec de l’empresa
mantenidora.
El mantenidor durà tots els materials, maquinària, eines, instruments i personal necessaris per
poder executar i garantir l’operativitat de totes les revisions, definides en el Pla de Manteniment
Preventiu. Aquests materials, maquinària, eines i instruments es consideren inclosos dins l’oferta
econòmica presentada per el mantenidor relativa a l’execució del manteniment preventiu.
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El Mantenidor es compromet a avisar a BSM o al seu representat en cada moment, de totes les
anomalies observades en qualsevol inspecció o revisió per escrit i abans de l’obertura del equips de
recàrrega i armaris d’escomesa de vehicles elèctrics inspeccionada.

2.3. Manteniment Conductiu
Aquestes operacions de conducció comprendran totes i cadascuna de les accions encaminades a
vetllar per la seguretat, bon funcionament i la correcta posada en marxa de tots els equips i
elements integrants dels equips de recàrrega i armaris d’escomesa de vehicles gestionades per
BSM.

Totes les ordres de treball preventives executades aniran validades per l’empresa mantenidora,
pronunciant si es apte o no apte pel seu funcionament. En qualsevol cas BSM té la potestat de
considerar un punt de recàrrega i armaris d’escomesa de vehicles elèctrics apte o no apte pel seu
funcionament assumint-ne la responsabilitat. El Mantenidor ha de realitzar el 100% dels treballs de
manteniment preventiu d’acord amb les freqüències establertes al Pla de Manteniment Preventiu,
sempre que no hagi impediments d’accés al punt de recàrrega i armaris d’escomesa de vehicles
elèctrics causats per l’activitat de tercers.

Es durà a terme el control de les variables de Manteniment Tècnic de tots els equips de recarrega,
executant les operacions rutinàries amb total garantia per les mateixes i atenent en tot moment als
avisos d’incidències o avaries. La conducció dels equips de recarrega compren les següents accions,
a títol enunciatiu i no limitatiu:

El conjunt d’operacions a executar descrites en aquest Pla, correspon a les principals gammes de
manteniment, sent el mantenidor qui finalment, i d’acord amb BSM, definirà i/o completarà les
gammes amb tot el seu detall, a banda dels requeriments estrictament legals. En cap cas, la
proposta del mantenidor no serà menor, ni en nombre ni en periodicitat a les operacions que es
descriuen en els annexos corresponents, sent considerades les prestacions contemplades en aquest
Pla com a mínimes i obligatòries.

• L’arrencada i parada dels equips de recàrrega de vehicles elèctrics.
• Les regulacions i equilibrats necessaris
• El seguiment dels paràmetres de funcionament dels equips, els assaigs i maniobres de verificació
del correcte funcionament dels equips i sistemes de seguretat.
• La vigilància general dels equips de recàrrega i armaris d’escomesa de vehicles elèctrics.
• Control de consums.

El Mantenidor haurà de complimentar les Ordres de Treball de Preventiu amb indicació de totes les
incidències detectades i un resum de les observacions cada vegada que es realitzi una revisió
d'aquests elements. En el cas de què es detectin anomalies en les revisions del manteniment
preventiu no imputables a aquesta consideració de prevenció, caldrà adjuntar també una
recomanació d'actuació correctiva que serà sotmesa a l'anàlisi i decisió dels Serveis Tècnics de
Manteniment.

El Mantenidor realitzarà una proposta de Pla de Manteniment Conductiu, aquesta proposta haurà
de ser aprovada per BSM. Les propostes que realitzi el Mantenidor hauran de quedar recollides al
Pla de Manteniment.

2.2. Manteniment Predictiu
El manteniment predictiu es basa en el mesurament, seguiment i monitoratge de paràmetres i
condicions operatives dels equips de recàrrega i armaris d’escomesa de vehicles elèctrics a la via
pública. A aquest efecte, El Mantenidor definirà i gestionarà els valors de pre-alarma i d'actuació
de tots aquells paràmetres que es consideri necessari mesurar i gestionar.
S’espera del Mantenidor una gestió avançada de les instal·lacions i equips que formen part del Pla,
demandant-li que s’adapti a les necessitats reals del sistema implantant mètodes flexibles de
manteniment predictiu en aquells components que hagin demostrat ser susceptibles d’avaries o
falles; una falta de previsió en l’actuació sobre aquests elements suposarà parades innecessàries i
no previstes en un equipament que pot ser crític per el correcte funcionament dels equips de
recàrrega i armaris d’escomesa de vehicles elèctrics de BSM.
L’anàlisi dels paràmetres recollits en les operacions de manteniment predictiu ha de permetre una
predicció respecte al funcionament dels equips, junt amb aquelles altres mesures que
s’implementin amb aquesta finalitat. En aquest sentit, el Mantenidor presentara propostes que
considerin adients, atès l’inventari dels equips objecte del Pla, per a dur a terme el seu
manteniment predictiu. Les propostes que realitzi el Mantenidor hauran de quedar recollides al Pla
de Manteniment.

2.4. Manteniment Tècnic-Legal
S'entén per manteniment tècnic-legal, el manteniment específic exigit per la normativa tècnica
vigent i que serà realitzat sobre tots els equips de recàrrega i armaris d’escomesa de vehicles
elèctrics a la via pública, d'acord a les especificacions dels reglaments que apliquin en cada cas i que
son d'obligat compliment.
L’empresa mantenidora haurà d'aportar a BSM els informes o certificats de realització que
corresponguin en cada cas.
El Mantenidor assumirà el cost de suport i acompanyament tècnic i especialista per a totes les
revisions periòdiques obligatòries que hagin de realitzar-se per organismes de control autoritzats.
BSM acompanyarà als tècnics encarregats d’aquestes revisions.
El Mantenidor realitzarà, una revisió homologable prèvia a les inspeccions que es realitzaran per
una entitat col·laboradora de l’administració segons la seva norma, per tal de garantir el perfecte
estat dels equips de recàrrega i armaris d’escomesa de vehicles elèctrics i documentació davant els
organismes esmentats.
Serà responsabilitat del mantenidor la notificació a BSM de qualsevol canvi de la legislació que
obligués a la modificació total o parcial dels equips de recàrrega i armaris d’escomesa de vehicles
elèctrics.
El Mantenidor aportarà un pla de revisions reglamentàries “Tècnic Legal“ segons normativa indicant
les cadències de les revisions que s’han de dur a terme en els diferents sistemes i dependències.
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BSM s’encarregarà de la contractació de la entitat Certificadora que correspongui i notificarà a
L’empresa mantenidora per tal que pugui dur a terme el servei d’acompanyament tècnic descrit.
Els serveis tenen com a finalitat la realització de les operacions de manteniment establertes a tota
la normativa que li sigui d’aplicació a les instal·lacions objecte del Pla de manteniment, així com les
que es pugui incorporar durant el transcurs de la prestació i que li sigui d’aplicació.
La normativa actual dona especial importància al Manteniment Legal dels equips de recàrrega i
armaris d’escomesa de vehicles elèctrics a la via pública, el mantenidor haurà de realitzar les
revisions que indiquin les diferents normes i reglaments vigents i les futures que siguin d’aplicació.
Tanmateix gestionarà totes les revisions tècniques oficials en els temps que indiquin les normes i
els reglaments.

Les incidències es classificaran segons tipologia i temps màxim de resolució: veure Nivells de Servei
en aquest Pla.
2.6. Millores
Addicionalment, es podran realitzar operacions de Manteniment de Millores, aquelles actuacions
encaminades a allargar la vida útil o reduir les actuacions de manteniment dels equips de recàrrega
i armaris d’escomesa de vehicles elèctrics o l’ampliació dels equips de recàrrega i armaris
d’escomesa de vehicles elèctrics a la via pública existents per adequar-les a les necessitats de
l’activitat. Aquestes poden ser:
-Millores Tècniques: Incidències repetitives o provinents de la execució del Manteniment
Preventiu de les Infraestructures, o actuacions relacionades amb l'anàlisi d'eficiència de les
mateixes. Adaptació a la normativa vigent aplicable

2.5. Manteniment Correctiu
Aquest tipus de manteniment correspon a la intervenció del mantenidor davant les incidències que
requereixen l’execució d’una reparació per restablir les condicions de funcionament d’algun
element, sistema, instal·lació, equip en servei o comunicacions dels equips de recàrrega amb la
plataforma per al telecomandament. Aquest manteniment correctiu inclou un servei 24/365 hores.
BSM entén dues modalitats diferenciades de manteniment correctiu: el programat (normal) i no
programat (emergència/urgent) La diferència entre tots dos és que mentre el no programat suposa
la reparació de la incidència immediatament després de presentar-se, el manteniment correctiu
programat o planificat suposa la correcció de la incidència quan es compta amb el personal, les
eines, la informació i els materials necessaris i a més el moment de realitzar la reparació s'adapta a
la disponibilitat del punt de recàrrega de vehicles elèctrics. La decisió entre corregir una incidència
de forma planificada o de forma immediata sol marcar-la el risc que suposa pels usuaris i la
importància del punt de recàrrega de vehicles elèctrics.
Si l'avaria posa en risc la seguretat del usuaris o suposa la parada immediata d'un punt de recàrrega
de vehicles elèctrics necessari, la reparació començarà sense una planificació prèvia.
Si en canvi no hi ha risc pels usuaris i pot mantenir-se el equips de recàrrega de vehicles elèctrics
operativa amb aquesta incidència, pot planificar-se la reparació fins que arribi el moment més
adequat. Veure Nivells de Servei, en aquest Pla.

-Millores Operatives: Actuacions originades per la Operativa pròpia de les Unitats de Negoci,
segons la seva activitat, que en cap cas tenen relació amb el Manteniment de les
Infraestructures .
-Millores d'Imatge: Actuacions provinents de necessitats de les Unitats de Negoci i
Corporatius, arrel de la Escolta Activa de clients o treballadors.
- Detecció de Necessitats d'Actuació de Servei: Actuacions de Servei aquelles actuacions
demandades per la Unitat de Negoci en quant a la prestació d’un servei puntual
Les Ordres de Treball relatives a aquest tipus de manteniment tindran la mateixa estructura que les
Ordres de Treball correctives ordinàries però definiran amb major precisió cadascuna de les
actuacions a que es refereixin i comprendran, a més a més un pressupost complert del treballs a
executar i dels seus terminis, mitjançant la concreció d'un pla de treball.
Aquest pla permetrà als Serveis Tècnics de Manteniment notificar l’impacte de les actuacions i els
seus terminis a les àrees, serveis i dependències que puguin estar afectades per elles, i comprovar
la seva correcta execució.

El manteniment correctiu inclou totes les accions necessàries per mantenir la seguretat,
funcionament, disponibilitat i conservació dels equips de recàrrega i armaris d’escomesa de
vehicles elèctrics objecte d’aquest Pla de manteniment. Això inclou totes les accions per tal de
restablir les condicions d’ús normal de qualsevol punt de recàrrega i armari d’escomesa de vehicles
elèctrics a la via pública.
Aquestes accions poden ser derivades del manteniment preventiu, o de la detecció d’anomalies o
avaries per qualsevol altre mitjà.
Les incidències i les accions correctores que es produeixin, tant dins com fora de l’horari laboral
dels operaris, s’han de resoldre amb el mínim temps possible, posant tots el recursos tècnics i
humans necessaris.
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x Servei de gestió d’incidències del tipus “Usuari no es pot

3. PRESTACIÓ DEL SERVEI
BSM com a gestora i explotadora dels equips de recàrrega de vehicles elèctrics a la via pública, ha
de donar i garantir el millor servei als usuaris interns i externs.

Urgents

Per cobrir aquesta necessitat es preveu l’assistència de personal fixe detallat en aquest Pla.

Normals

desendollar”
Suposa un risc per a la infraestructura i/o la prestació del servei, que
no impedeix exercir l’activitat, però pot ocasionar un fora de servei,
amb repercussió lleu per a les persones i/o per als animals.
Suposa un problema que afecta la infraestructura durant el seu
normal funcionament i que no suposa risc per a persones o animals.
Totes aquelles incidències no urgents (correctiu programat).

L’ horari del personal serà de Dilluns a Divendres de 08:00 hores a 20:00 hores, fora d’aquest horari
es cobrirà el servei amb personal de guàrdia 24 h/365 dies l’any, sense cost addicional per BSM.
La distribució de personal podrà variar ocasionalment a instàncies de BSM, sense necessitat de avís
previ al mantenidor, per cobrir alguna incidència puntual, o en cas necessari en base a la aplicació
o modificació dels programes de manteniment.
El Mantenidor es compromet a comunicar a BSM la necessitat de realització d’obres, reformes o
modificacions de millora que consideri necessàries, raonant degudament la conveniència de la seva
execució.
Si BSM considerés oportú la realització de les millores proposades per el Mantenidor i resultés
encarregat d’executar-les, els treballs a realitzar no tindran interferència amb el manteniment
preventiu i correctiu planificat, que formi part de les condicions del Pla i seran executats per
personal diferent a l’adscrit al Pla de manteniment.
En qualsevol cas el Mantenidor haurà de contemplar no només la rebuda d’avisos i la presència de
personal especialitzat davant de l’avaria, sinó que ha de preveure la posada en funcionament de
l’estructura de personal de reserva necessari per a la solució de problemes que, per la causa que
sigui, no pugui solucionar el primer tècnic que respongui l’avís.
3.1. Nivells de Servei

Els serveis correctius inclouen totes les accions necessàries per mantenir la seguretat,
funcionament, disponibilitat i conservació dels equips de recàrrega i armaris d’escomesa de vehicles
elèctrics a la via pública objecte d’aquest Pla. Aquestes accions poden ser derivades del
manteniment preventiu i de la detecció de anomalies o avaries per qualsevol altre mitjà.
La resolució de les incidències que suposin interrompre l’activitat o presentin impediments greus
per a la seva realització, s’executaran en l’horari més adequat per no interferir amb l’activitat.
Les incidències es classificaran segons la següent tipologia i temps màxim de resposta i resolució:
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mantenidor rep la incidència en forma d’ordre de treball fins que un dels seus treballadors
inicia el treballs de resolució de la incidència.

2. Temps de resolució: S’entén com a temps de resolució el temps que triga el personal tècnic
de l’empresa mantenidora en solucionar definitivament les incidències Emergències, Urgents
i Normals, o com a mínim, reconvertir les Emergències en incidències Urgents o Normals.
Els temps de resposta i resolució màxima de cada tipus d’incidència es mostra en la següent taula:
TIPUS INCIDENCIA

TEMPS DE RESPOSTA

TEMPS DE RESOLUCIÓ

30 min

1h

URGENTS

1h

2h

NORMALS

4h

8h

EMERGENCIES

En cas que el mantenidor no pugui complir el temps de resolució restarà obligat a justificar el motiu
per escrit en el informe diari descrit en aquest Pla de manteniment.
3.1.2. Execució del pla de Manteniment Preventiu de les instal·lacions:

3.1.1. Resolució d’incidències de manteniment correctiu:

TIPUS D’INCIDÈNCIA
Emergència

1. Temps de resposta: S’entén com a temps de resposta el temps que triga des de que el

DESCRIPCIÓ
x Suposa un risc greu per a les persones i/o els animals i/o el medi
ambient i/o ocasiona un fora de servei que impedeix exercir
l’activitat i que representa pèrdues econòmiques directes per a
BSM o be danys d’imatge corporativa.
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El Pla de Manteniment Preventiu dels equips de recàrrega i armaris d’escomesa de vehicles elèctrics
a la via pública, estableix revisions diàries, setmanals, mensuals, trimestrals, semestral, anuals, etc.
El grau de compliment de l’execució del Pla de Manteniment es defineix com el quocient entre el
número d’ordres de treball executades en el temps previst en el mes, respecte al número total
d’ordres de treball previstes en el mes i es mesurarà mensualment.
El mantenidor disposarà d’un cotxe elèctric per poder fer proves de funcionament dels equips i
proves de funcionament entre els equips i el sistema central que els controla.
Grau de compliment del Pla de Manteniment Preventiu de les instal·lacions és del: 100%.
3.1.3. Execució de Millores:
Aquelles millores, tindran una planificació de feines amb data de inici i fi. L’execució de millores que
suposin interrompre l’activitat i/o instal·lacions o presentin impediments greus per a la seva
realització, s’executaran en l’horari més adequat per no interferir amb l’activitat.
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3.2. Indicadors

3.2.3. Indicador 3: Documentació

BSM establirà 6 Indicadors per a mesurar el grau de compliment del Pla de manteniment. Les dades
de seguiment del indicador seran extretes en exclusiva de l’eina de manteniment GMAO. Aquests
indicadors i les gràfiques i resultats del càlculs estaran a disposició del mantenidor. El Mantenidor
inclourà en l’informe mensual de seguiment els quadres resum dels indicadors.

Per valorar la qualitat del servei es valorarà el compliment aquest indicador, tota la documentació
especificada en aquest Pla, haurà de ser lliurada a BSM en els terminis que s'hi consignen. Els
certificats de revisió d’aquells equips de recàrrega i armaris d’escomesa de vehicles elèctrics que el
requereixin hauran de ser sempre anteriors a la data de caducitat indicada al certificat anterior.
Això inclou també el manteniment al dia de la informació consignada en el GMAO. Es mesurarà
mensualment.

3.2.1. Indicador 1: Compliment del nivell de servei relatiu a la resolució d’incidències de
manteniment correctiu.

GC = Grau de Compliment de l’entrega de Documentació Sol·licitada
Per valorar la qualitat del servei es valorarà el grau de compliment en la resolució d’incidències. Es
mesurarà en % acumulat mensualment, i el paràmetre serà el resultat de dividir el número total
d’incidències resoltes en el temps previst de resolució d’acord amb l’establert al punt relatiu al
manteniment correctiu respecte al total d’incidències durant el període considerat.
Compliment resolució manteniment correctiu incidències Emergències: ........................ = 100%
Compliment resolució manteniment correctiu incidències Urgents: ................................. ш98%
Compliment resolució manteniment correctiu incidències Normals: ................................ ш95%
GC = Grau de Compliment en l’execució de les ordres Correctives

o

%  = ܥܩቀ

௨௧ó ௧ௗ  ௧
௨௧ó ௌ·௧ௗ

ቁ × 100

3.2.4. Indicador 4: Preventiu - Correctiu
Per valorar la qualitat del servei es valorarà el quocient de hores destinades al Manteniment
Correctiu respecte les hores programades en el Manteniment Preventiu. Es mesurarà en %,
Mensual acumulat.
Compliment hores destinades al manteniment correctiu sobre el Manteniment Preventiu: ч 20%

o % ܥܩாè = ቀ
o % ܥܩ௧ = ቀ

ூௗè௦ ௨௨ௗ௦ ௗ’ாè ௧௭ௗ௦  ௧௦
்௧ ௗ’ௗè௦ è௦

ூௗè௦ ௨௨ௗ௦ ௧௦ ௧௭ௗ௦  ௧௦

o % ܥܩே = ቀ

்௧ ௗ’ௗè௦ ௧௦

GC = Grau de Compliment en l’execució de les hores destinades al manteniment correctiu sobre el
Manteniment Preventiu que li aplica

ቁ × 100

ூௗè௦ ௨௨ௗ௦ ே௦ ௧௭ௗ௦  ௧௦
்௧ ௗ’ௗè௦ ே௦

ቁ × 100

o %  = ܥܩቀ

்௧ ௦ ெ௧௧ ௧௨
்௧ ௦ ெ௧௧ ௧௨  ெ௧௧ ௩௧௨

ቁ × 100

ቁ × 100
3.2.5. Indicador 5: Tècnic Legal

3.2.2. Indicador 2: Compliment del nivell de servei relatiu a l’execució del pla de manteniment
preventiu.
El Pla de Manteniment Preventiu dels equips de recàrrega i armaris d’escomesa de vehicles elèctrics
a la via pública estableix revisions diàries, setmanals, mensuals, anuals, etc. El grau de compliment
del Pla de Manteniment preventiu es defineix com el quocient entre el número total d’ordres
mensuals de treball executades, respecte al número total d’ordres mensuals de treball establertes
al Pla de Manteniment Preventiu, exceptuant aquelles ordres que Serveis Tècnics de Manteniment
hagi notificat la no disponibilitat de la instal·lació. Es mesurarà mensualment.
Compliment del Pla de Manteniment Preventiu de les instal·lacions serà del : ................ = 100%

%  = ܥܩቀ
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ைௗ௦ ௩௧௩௦ ௧௭ௗ௦
ைௗ௦ ௩௧௩௦ ௗ௦

F = Resultat de la inspecció Favorable obtinguda en l’informe auditoria tècnica externa per part de
l’Organisme de Control acreditat per ENAC
D = Resultat de la inspecció Desfavorable obtinguda en l’informe auditoria tècnica externa per part
de l’Organisme de Control acreditat per ENAC
3.2.6 Indicador 6: Disponibilitat dels equips de recàrrega i armaris d’escomesa de vehicles elèctrics
a la via pública.

GC = Grau de Compliment en l’execució de les ordres Preventives programades

o

Per valorar la qualitat del servei es valorarà el compliment de les operacions de manteniment Tècnic
Legal que li sigui d’aplicació als equips de recàrrega i armaris d’escomesa de vehicles elèctrics
objecte del present Pla de manteniment. Es mesurarà en funció dels resultats de l’informe Inspecció
tècnica reglamentaria per part de l’Organisme de Control acreditat per ENAC, quan correspongui.

La qualitat del servei es jutjarà per la disponibilitat de cada equip. Aquesta disponibilitat que
anomenarem factor de disponibilitat (Fd) es mesurarà en % mes a mes i serà el quocient entre el
temps base d’operació (to) (en el que la instal·lació estigui en ordre d’operació, que coincideix amb
l’horari de servei), deduint el temps invertit en les tasques de manteniment (tm), (que inclou tots

ቁ × 100
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els temps que suposin aturada de la instal·lació: reparacions, revisions, neteges, etc.) i el temps
base d’operació (to).

4.2. Organigrama General
El nombre de persones destinades a la realització del servei de manteniment i la seva qualificació
professional ha de ser proposada per l’empresa mantenidora, d’acord amb l’organigrama definit a
continuació i atenent a les necessitats de mínims exposades en el present Pla.

Fd (%) = (to – tm) / to
El temps base d’operació (to) s’obté considerant un funcionament de 0h a 24h tot l’any.
Per deduir l’efecte de les avaries que son conseqüència de d’actes vandàlics o no imputables al
prestador del servei (caiguda tensió elèctrica – subministrament de companyia), el temps net
invertit en tasques de manteniment tm2 es calcularà deduint al temps total invertit en tasques de
manteniment tm, el temps tc corresponent a aquestes causes.
tm2 = tm - tc

El personal destinat a la prestació d’aquest servei, estarà adscrit a l’empresa mantenedora, no
tenint vinculació laboral ni de cap altre tipus amb BSM.
S’haurà de presentar currículum de l’equip de treball humà per tal de poder acreditar la titulació
habilitant i l’experiència en l’exercici professional sol·licitat.
El personal relacionat en aquest Pla i els seus apartats no suposa la dotació completa per a la
correcta execució del Pla de manteniment, sinó que es tracta del mínim de persones que hauran
d’estar sempre presents, havent-se de cobrir, immediatament, qualsevol absència. Per a tal efecte
l’empresa mantenidora haurà de preveure i notificar a BSM, la resta de personal que inclourà a la
contracta per a cobrir totes les necessitats i imprevistos que es presentin durant la seva execució i
sempre complint amb lo establert a la normativa vigent en la matèria.

Així obtindrem el factor de disponibilitat revisat
Fdr (%) = (to – tm2) / to
La disponibilitat revisada mínima sol·licitada és la següent:
x
x

Per a la realització del servei objecte de licitació, l’empresa mantenidora destinarà la següent
tipologia de personal com a mínim:

per cada equip de recàrrega ràpida: 97%
per cada equip de recàrrega lenta: 97%

4.2.1 Gestor del Pla de Manteniment:
La empresa mantenidora haurà de incloure tots els factors als seus informes

4. MITJANS HUMANS
El personal dependrà exclusivament de l’empresa mantenidora, en quan a drets i obligacions de la
relació laboral contractual, essent responsabilitat de l’empresa mantenidora el compliment de
disposicions vigents en matèria laboral, Seguretat Social i Prevenció de Riscos laborals i d’altres que
puguin ser d’aplicació . BSM es reserva el dret de demanar a l’empresa mantenidora la
documentació com , afiliació a la Seguretat Social ( TC1; TC2.., etc.)
Les baixes per vacances, permisos o malaltia, seran cobertes per treballadors amb la mateixa
qualificació, quedant la suplència inclosa en l’abast del Pla de manteniment. El treballador
comunicarà a la seva empresa la baixa corresponent i aquesta l’hi comunicarà a BSM, presentant
de forma immediata el treballador substitut. En qualsevol cas, el mantenidor posarà a disposició de
BSM, el personal amb la qualificació i el grau de especialització necessari per portar a terme les
feines indicades en aquest Pla, sense que suposi increment econòmic. Es facilitarà a BSM amb la
suficient antelació i per escrit, qualsevol substitució de personal que es produeixi i les causes que
van motivar-la.
En aquelles ocasions en que el manteniment s’hagi de realitzar fora de horari de funcionament
normal del servei (de 08:00 a 20:00 hores), l’empresa mantenidora estar obligat a fer-ho.
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Al front del Pla de Manteniment hi haurà un tècnic titulat amb formació en Enginyeria o similar i
experiència contrastada. El Gestor del Pla, serà el responsable Tècnic Legal i supervisarà les feines
de coordinació de seguretat i prevenció de riscos laborals d’acord amb el Servei de Prevenció de
BSM, i amb el coordinador de seguretat i salut assignat per BSM, en el cas que aquest sigui
preceptiu, i el servei propi Servei de Prevenció de l’empresa mantenidora.
Estarà localitzable mitjançant telèfon mòbil en tot moment, per acudir en cas d’urgència als equips
de recàrrega i armaris d’escomesa de vehicles elèctrics a la via pública gestionats per BSM els 365
dies l’any, sense que això suposi cap cost afegit per BSM.
El Gestor del Pla supervisarà tots els serveis prestats, les actuacions necessàries per a la correcta
execució del Pla. A més de coordinar l’actuació de l’equip al seu càrrec i dinamitzar la intervenció
del personal, d’acord a la reglamentació vigent, tindrà entre altres les següents responsabilitats:
ԙ Recopilació de la Documentació dels equips de recàrrega i armaris d’escomesa de vehicles
elèctrics a la via pública.
ԙ Preparació del Llibre de Manteniment (GMAO) i altres documents oficials del mateix.
ԙ Direcció i supervisió del personal de manteniment.
ԙ Responsabilitzar-se dels treballs realitzats, de la qualitat exigida, així com del compliment
de les normes de seguretat i rendiments previstos.
ԙ Revisar el Pla de manteniment anual preventiu, proposar millores al Pla o a les gammes i
operacions que hagin de ser executades d’acord amb aquest, discutint-lo amb BSM i
establint el Pla de manteniment anual definitiu.
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ԙ Aquest Responsable Tècnic estarà localitzable les 24 hores del dia, 365 dies l’any,
mitjançant un telèfon mòbil.
ԙ Detectar possibles necessitats d’execució de modificacions als equips de recàrrega i armaris
d’escomesa de vehicles elèctrics a la via pública, discutint amb la Propietat la seva
necessitat, planificació i pressupost.
ԙ Col·laborar amb la Propietat per una coordinació perfecta entre els diferents serveis,
inclosos els que la Propietat facilita i els que contracta directament.
ԙ Redactar els informes periòdics que estan previstos i que mantenen a la Propietat al corrent
de la situació dels diferents equips de recàrrega i armaris d’escomesa de vehicles elèctrics
a la via pública, incidències produïdes, consums i la seva variació, suggeriments de
modificacions, grau de disponibilitat dels equips, etc.
ԙ Dirigir el procés de la gestió dels residus que l’activitat generi, lliurant mensualment a BSM
còpia de tots els albarans de recollida i dels certificats de gestió de residus. A més introduirà
a l’informe mensual tots els indicadors que es pactin amb BSM.
ԙ El Gestor del Pla, restarà obligat a fer, com a mínim, una reunió setmanal amb els
responsables de BSM per tal de fer el seguiment del Pla de MAnteniment i del servei. La
freqüència d’aquestes reunions es podrà modificar si BSM ho considera oportú.
4.2.2 Tècnic/s de Prevenció de Riscos Laborals i Medi Ambient:
S’encarregarà del compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i altres normes d’aplicació
en aqueta matèria. Haurà de disposar de la titulació corresponent. Realitzarà un estudi de riscos
laborals dels diferents oficis, llocs de treball i feines a executar als equips de recàrrega i armaris
d’escomesa de vehicles elèctrics a la via pública, per L’empresa mantenidora i implantarà els
mitjans de protecció adients. En totes les obres o reformes de millora realitzades per l’empresa
mantenidora, realitzarà les feines de coordinació de seguretat. S’encarregarà del compliment de la
legislació vigent en matèria ambiental, especialment pel que fa referència a la gestió dels residus
generats per l’empresa mantenidora durant l’execució de les seves tasques. Haurà de supervisar el
compliment dels processos establerts en relació a la Política mediambiental de BSM en relació als
treballs desenvolupats. Es coordinarà de forma periòdica amb el servei de Prevenció de Riscos de
BSM.
S’encarregarà de supervisar el compliment dels processos del sistema de qualitat en relació als
treballs desenvolupats

Per a la realització de totes les tasques relacionades amb aquest Pla, l’empresa mantenidora haurà
d’assignar personal tècnic en nombre i capacitació suficient per al compliment de les obligacions
contractuals. Aquest personal serà en número suficient per prestar el servei i les càrregues de feina
existents en cada època de l’any, segons s’indica en aquest Pla. Disposarà de la qualificació
necessària i habilitat per a realitzar íntegrament els serveis previstos en aquest Pla. Aquest personal
dirigit per el Gestor del Pla, amb el suport de l’encarregat, s’encarregarà de l’execució de les
operacions de manteniment Preventiu, Correctiu i millores del conjunt dels equips de recàrrega i
armaris d’escomesa de vehicles elèctrics a la via pública gestionades per BSM. També
s’encarregaran del control dels materials, eines i recanvis ubicats als espais destinats a aquest
efecte , amb la finalitat d’aconseguir el bon funcionament, seguretat, economia i correcta posta en
marxa dels equips integrants del present pla amb l’objectiu de aconseguir el seu funcionament
continuat i eficaç, minimitzant les aturades com a conseqüència d’avaries, i si fos possible,
optimitzar el seu rendiment energètic per reduir al mínim la incidència sobre el medi ambient. Així
mateix s’encarregaran de mantenir en estat òptim d’aquest espai tant pel que fa a l’ordre com al
control dels materials existents, de les entrades i sortides dels materials utilitzats pel manteniment
preventiu i correctiu i del seu inventari.
Aquest personal de manteniment, realitzarà controls periòdics per a comprovar que el
funcionament dels processos, equips, màquines, sistemes i instal·lacions s’ajusti en tot moment a
les prestacions funcionals demandades per BSM, que la seva explotació es porti a terme amb la
màxima seguretat i rendibilitat, i que els objectius de qualitat del servei es compleixin en la seva
totalitat.
BSM podrà sol·licitar en qualsevol moment a l’empresa mantenidora, que hi restarà obligat, la
substitució de qualsevol persona assignada al servei de manteniment que, al seu criteri, no executi
de forma satisfactòria els serveis que li han estat encomanats.
4.3. Personal de reforç
Si com a conseqüència de les càrregues de feina, o be degut a la complexitat de les tasques a
realitzar, o per a qualsevol altre raó, BSM o el gestor del Pla de manteniment consideressin
necessari reforçar temporalment el personal destinat.
4.4. Formació

4.2.3 Encarregat:
Donarà suport al Gestor del Pla. S’encarregarà del control, distribució i execució de les feines
programades. Tindrà una experiència contrastada en coordinació d’equips de manteniment.
Aquesta persona, amb dedicació exclusiva, estarà localitzable mitjançant telèfon mòbil en tot
moment, per acudir en cas d’urgència als equips de recàrrega i armaris d’escomesa de vehicles
elèctrics a la via pública gestionades per BSM els 365 dies l’any, sense que això suposi cap cost
afegit per BSM. Haurà de realitzar la validació de la finalització de les OT que requereixin signatura
digital en el GMAO, tant a l’entorn web com sobre l’App.
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El personal assignat rebrà formació continuada en cursos i seminaris d’especialització. S’inclou
formació en matèria de prevenció de riscos laborals i altres aspectes normatius no que tinguin
relació amb l’execució de les tasques descrites en aquest pla.
L’empresa mantenidora haurà de formar al personal adscrit al Pla amb la formació necessària per
poder desenvolupar el manteniment de les instal·lacions amb total garantia i efectivitat.
El Gestor del Pla haurà d’informar a BSM dels cursos i seminaris que realitzin els seus treballadors,
així com la seva durada.
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x

5. MITJANS MATERIALS
L’empresa mantenidora disposarà de tots aquells mitjans materials, tècnics, sistemes de
comunicació i de qualsevol altra tipus de mitjans que puguin resultar necessaris per garantir el
normal desenvolupament dels Serveis, així com qualsevol altres eines, materials, productes,
instruments i mitjans auxiliars que puguin ser necessaris per desenvolupar les tasques objecte del
mateix.
BSM no serà responsable de les sostraccions, danys, avaries, etc. que pugui patir l’empresa
mantenidora en els seus mitjans tècnics o materials durant l’execució dels Serveis. En cas que ho
consideri necessari, l’empresa mantenidora podrà establir al seu càrrec un servei de vigilància del
material, prèvia autorització per escrit dels Serveis Tècnics de Manteniment.
5.1. Magatzem i Stock mínim.
L’empresa mantenidora haurà de disposar d’unes reserves mínimes de material per a assegurar
reposició immediata del mateix en cas d’avaria, a més a més haurà de demostrar la possessió
d’aquest material al l’inici.
Les reserves mínimes que l’empresa mantenidora ha de disposar son mànegues per als equips de
recàrrega ràpida.
Haurà de tenir tantes mànegues de cadascuna de les tipologies (CHAdeMO, Mennekes, COMBO2,
altres en cas d’existència) com el 10% dels equips de recàrrega ràpida instal·lats en via pública,
arrodonint el resultat sempre a l’alça.
L’empresa mantenidora posarà a disposició de BSM un espai adequat per encabir l’estoc mínim. i
haurà d’estar el mes proper possible a les nostres dependències.

x
x

El material a instal·lar haurà de ser aprovat per BSM. En cas de correctiu de tipus 1 i 2, l’aprovació
haurà de fer-se a posteriori, i l’empresa mantenidora haurà de reemplaçar aquell material que no
sigui aprovat.
5.4. Maquinaria, Equips i Eines
L’empresa mantenidora ha de disposar de totes les eines, personal i instruments necessaris per tal
de garantir la validesa de totes les revisions i prestacions definides en el pla de manteniment
aprovat per BSM.
Els equips de mesura i precisió, destinats a les tasques de manteniment definides en aquest PPT,
hauran de disposar dels seus certificats vigents de calibratge per una empresa certificadora. A
petició de BSM, L’empresa mantenidora lliurarà la documentació acreditativa i la validesa de la
calibratge realitzat.
L’empresa mantenidora dotarà al seu personal dels jocs d’eines, útils i aparells de mida necessaris
per permetre una correcta execució de les prestacions.
L’empresa mantenidora dotarà al seu personal de tots els medis auxiliars necessaris per a poder
realitzar els treballs de manteniment preventiu, correctiu i treballs habituals ordinaris , descrits en
aquest Pla, entre els quals, i sense que es consideri una llista tancada relacionem el següents:

5.2. Servei de subministrament de materials
Davant la necessitat d’un subministrament de material urgent, l’empresa mantenidora disposarà
d’un servei urgent de subministrament de materials i recanvis necessaris pel manteniment
correctiu de les instal·lacions. La resposta d’aquest servei serà immediata, quan l’avaria afecti a la
seguretat de les persones o les instal·lacions gestionades per BSM. En cas de no complir aquest
termini, l’empresa mantenidora i haurà de justificar per escrit el motiu de la demora davant de
BSM.
5.3 Qualitat dels materials
L’empresa mantenidora ha de disposar de procediments que assegurin la qualitat dels materials
subministrats pels seus proveïdors.
L’empresa mantenidora exigirà a tots els seus proveïdors, la certificació CE dels productes adquirits.
Cas d’una no conformitat amb els productes adquirits, aquests no podran ser facturats a BSM.
Els recanvis subministrats i instal·lats per l’empresa mantenidora hauran que complir els següents
requisits:
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x
x

Els equips, elements i materials a substituir seran de la mateixa marca i model que aquells
als que reemplacin. En cas d’utilització de models alternatius, aquest només podran
instal·lar-se amb la autorització expressa de BSM.
Seran d’alta qualitat i de fabricant qualificat.
Seran nous i amb marcat CE. No s’admetran materials sense certificat actualitzat de qualitat
i seguiment de la norma UNE que correspongui.
La manipulació, instal·lació i proves de materials i components es faran seguint les
recomanacions del fabricant.
Tot material instal·lat tindrà una garantia mínima d’un any, que cobrirà qualsevol defecte
o avaria.
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x Plataforma elevadora,
x Braços articulats,
x Bastides,
x Escales,
x Soldador,
x Grup electrogen,
x Petits vehicles de carrega,
x Camions grua,
x Grues,
x Etc.
Seran a càrrec de l’empresa mantenidora i estaran inclosos en l’oferta global presentada.
L’empresa mantenidora ha de disposar de tots els aparells, mitjans auxiliars, vehicles i maquinària
necessaris, per l’execució dels treballs, amb respecte pel medi ambient.
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5.5. Comunicacions
BSM decidirà, en cada cas, la realització o no de les propostes de millora.
El Gestor del Pla, l’Encarregat i els operaris durant l’execució dels treballs de manteniment
preventiu i correctiu, i servei d’atenció 24 h disposaran de terminals de telefonia mòbil tipus
smartphone, els quals incorporaran l'App mòbil del GMAO de BSM i aniran a càrrec de l’empresa
mantenidora.

La documentació tècnica elaborada de possibles elements no inventariats tindrà el següent abast:
x
Fitxes característiques de tots i cadascun dels equips que constitueixen les diferents
instal·lacions o equips, amb indicació de marca, model, tipus, número de fabricació,
característiques de funcionament, corbes de rendiment, etc. Instruccions de servei
obtingudes del fabricant o instal·lador de cadascuna de les instal·lacions o equips.

6. ÚS DE L’APLICACIÓ GMAO COM A EINA DE GESTIÓ DE MANTENIMENT
7.2 Llibres de manteniment incorporats en el GMAO:
L’empresa mantenidora te la obligació de gestionar tots els aspectes relacionats en aquest Pla
mitjançant l’aplicació GMAO de BSM.
El GMAO de BSM, es farà servir per L’empresa mantenidora des de l’inici de la prestació de servei.
L’empresa mantenidora complimentarà les dades que li siguin requerides al GMAO BSM i els Serveis
Tècnics de Manteniment l’aprovaran una vegada aquesta estigui executada i les feines estiguin
revisades.
L’empresa mantenidora serà responsable d’actualitzar l’inventari cada vegada que es produeixi una
modificació en els mateixos per tal de que la informació del sistema estigui actualitzada en tot
moment.
L’empresa mantenidora identificarà els usuaris (perfils tant d'operari com de responsable) que
hauran de rebre, per part de BSM, formació per a formadors en l'ús de l'eina.

7. DOCUMENTACIÓ DELS SERVEIS A PRESTAR
7.1 Informe inicial de l’estat de les instal·lacions
En un temps màxim de UN (1) mes, l’empresa mantenidora elaborarà un Informe Tècnic, recollint
l’estat dels espais, instal·lacions i les edificacions, relacionant les deficiències, desperfectes,
anomalies, estat de funcionament i conservació de les mateixes, així com modificacions que s’hagin
de realitzar imposades per les normes legals vigents a l’inici del Pla, de cara a la seva reposició.
Dit informe té les següents finalitats:
x
x
x

Comprovar l’inventari de les instal·lacions, completant-lo.
Fer un estudi intensiu i informar a BSM de les instal·lacions amb referència al compliment
de la normativa vigent.
A més de fer aquest estudi intensiu de les instal·lacions, aquest informe, facilitarà a BSM el
trobar possibles deficiències que pugin afectar al servei normal d’ús i explotació de la/les
instal·lacions per a la possible aplicació de mesures correctores.

Com a conseqüència d’aquest informe, l’empresa mantenidora obtindrà un perfecte coneixement
de cadascuna de les instal·lacions, i haurà d’informar a BSM de possibles millores que poguessin
realitzar-se en les mateixes.
18 de novembre 2020
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7.2.1 Llibres de manteniment ordinari
Recolliran, entre altres, en un temps màxim de UN (1) mes, un llibre per equip de recarrega amb la
següent informació:
x Memòria abreviada dels diferents equips de recarrega.
x Modificacions que s’hagin introduït en els equips de recarrega.
x Incidències del servei, tal com avaries, interrupcions del servei, etc., les seves causes i les
mesures presses per la seva correcció.
x Dades generals d’explotació: intensitats elèctriques, consum d’ energia, etc.
x Fitxes de manteniment. A las fitxes de característiques tècniques dels equips de totes les
instal·lacions, s’afegirà altre, on es recolliran les incidències històriques en quan a las avaries
sofertes i altres pròpies del manteniment correctiu o preventiu.
x Programa de manteniment preventiu de totes les instal·lacions, on es recolliran les accions o
tasques a efectuar per equip o instal·lació, amb indicació de la periodicitat, que respondrà com
a mínim a l’exigit i recomanat per la normativa vigent.
x Control de funcionament dels equips de recarrega, subministres o instal·lacions. Sobre
cadascun dels equips s’efectuarà un control periòdic, inclòs en el Pla de manteniment
Preventiu, de les seves dades de funcionament, obtinguts de la explotació, que determinarà
amb la suficient antelació quan es necessària la seva substitució, total o parcial
7.2.2 Llibres de Manteniment legal reglamentari
Es mantindran permanentment actualitzats els Llibres i fulls de treball que, amb caràcter preceptiu,
hauran de portar-se de les instal·lacions, d’acord a la normativa vigent en cada moment, tant
europea, nacional, autonòmica, com local. L’empresa mantenidora es farà càrrec de dit Llibre, de
la seva implantació i actualització.
Per a la implantació del “Manual d’instruccions”, “Normes de Manteniment”, “Llibre de
Manteniment”, els requisits a seguir seran els següents:
x
x

Inventari general detallat de tots els elements objecte dels treballs de manteniment.
Obtenció de tota la documentació tècnica necessària, incloses les instruccions particulars
per al manteniment, que serà proporcionada o sol·licitada, per les empreses
subministradores i la Propietat. També es prendrà nota dels equips que estan en garantia i
de la data de venciment d’aquesta.
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Complimentada la documentació anterior, el mantenidor elaborarà el “Manual d’Instruccions” i el
“Llibre de Manteniment”, d’acord amb la Normativa vigent, així com les fitxes històriques dels
equips.
El titular d’aquest document serà el mateix dels equips de recarrega, qui serà responsable de la
seva existència i ho tindrà a disposició de les Autoritats competents que així ho exigissin per
inspecció, visites de control o qualsevol altre requeriment. El titular del manteniment serà
responsable de que es realitzin les operacions de manteniment reglamentàries, així com mantenir
els valors exigits per la vigent reglamentació.
En el Llibre de Manteniment hauran d’aparèixer totes les modificacions realitzades en els equips de
recarrega, així com les visites d’inspecció realitzades per el personal facultat per la Autoritat
Competent.
Les dades mínimes que hauran de constar en el Llibre de Manteniment son les que a continuació
es citen:
x
x
x
x
x
x
x

El titular dels equips de recarrega i la ubicació d’aquesta.
El titular del manteniment.
El número de ordre de la operació a la instal·lació.
La data d’execució.
Les operacions realitzades i el personal que les va fer.
La llista de materials substituïts o refets quan s’hagin efectuat operacions d’aquesta mena.
Les observacions que es creguin oportunes

El registre de les operacions de manteniment de cadascuna dels equips de recarrega, es farà per
duplicat i es farà entrega d’una còpia al titular dels equips de recarrega.
Aquests documents es guardaran com a mínim durant cinc anys. A continuació, es desenvolupa el
contingut de les pàgines de aquest llibre mes interessants des de el punt de vista del manteniment
en sí:
x
x
x
x
x
x
x

Dades generals.
Programa de manteniment Control de consum de combustible
Control de consum d’energia elèctrica.
Manteniment preventiu. Emmagatzematge i alimentació de combustibles.
Manteniment preventiu. Equips de regulació i control.
Manteniment preventiu. Unitats terminals, ventilo-convectors, inductors i caixes.
Manteniment preventiu. quadres elèctrics, distribució i comandament.

x

Incidències de l’Iris i correlació amb les avaries i el servei prestat

Dit informe farà especial menció del estat de les diferents instal·lacions en el que seran incloses els
suggeriments que s’estimin convenients per el millor desenvolupament de les activitats.
Seran incloses en dit informe totes aquelles incidències que haguessin passat durant el període
anterior, insistint en el grau de compliment del Pla de Manteniment Preventiu, totes les operacions
mes importants de manteniment correctiu realitzades i es portarà a termini un control dels
consums energètics produïts, amb el fi d’estudiar les seves desviacions respecte al període anterior
i aconseguir un històric de consums que ens permeti possibles optimitzacions de les mateixes.
Es presentaran aquells suggeriments, encaminats a la reducció de la despesa energètica, bé per
reducció de consums, bé per optimització de les tarifes o bé per conducció de les instal·lacions en
funció de la utilització de les dependències. Per això, trimestralment es realitzarà un estudi detallat
dels consums energètics d’aquest període, i una vegada que es disposin de dades, podran realitzarse comparacions amb els històrics de cada dependència, tant en la mateixa època, corresponent a
un període anterior, com comparacions amb trimestres passats.
D’aquesta manera s’analitzaran les desviacions produïdes, cercant les causes, de manera que en
funció d’aquestes, es proposin les mesures oportunes.
La empresa mantenidora, trimestralment i per a totes les instal·lacions mantingudes, enviarà un
llistat dels estats de la senyalització tant horitzontal com vertical de les estacions de recàrrega,
haurà d’incloure fotografies de cadascuna de les estacions.
L’empresa mantenidora redactarà un informe trimestral sobre els incidents produïts encara que no
hi hagin ocasionat danys a persones a fi de prendre les mesures de prevenció oportunes.
7.4 Ordres de Treball.
Totes les operacions diàries a realitzar, tant preventives com correctives, es documentaran
mitjançant ordres de treball en el GMAO , amb descripció de la seva execució, les dades dels quals
serviran per a la preparació dels informes als que es refereixen els restants punts d’aquest apartat.

7.3 Informes periòdics setmanals, mensuals, anuals a través del GMAO.
Abans del dia 1 de cada mes s’elaborarà un informe, relatiu als equips mantinguts (equips de
recàrrega ràpida, lenta i sistema de telecomandament) amb el següent contingut:
x
x
x

Informació de les avaries i informació detallada de les operacions del manteniment
correctiu
Informació de les actuacions de manteniment preventiu
Informació de la disponibilitat dels equips i del telecomandament

18 de novembre 2020

Página 18 de 27

18 de novembre 2020

Página 19 de 27

15.- ANNEXES

Periodicitat

Annex 1 Principals games de manteniment preventiu.

Comprovar l’absència de sorolls de funcionament, cops o
vibracions

X

Inspecció visual general de l’equip i comprovació del correcte
estat de la xapa, la xapa no pot estar doblegada o amb cops

X

Comprovar el bon estat de les mànegues, el polímer de
recobriment de la mànega no pot estar deteriorat, no poden
haver-hi fissures.

X

Comprovar el correcte funcionament del botó Start/Stop per
la parada d’emergència.

X

Comprovació del correcte funcionament del lector RFID de
targetes, l’equip ha de llegir ràpidament i obrir l’equip per a
facilitar la recàrrega.

X

Comprovació del correcte funcionament de la càrrega en DC i
AC, comprovació de càrrega ràpida amb mànegues amb
connector CHAdeMO, Mennekes i COMBO 2 i qualsevol altre
tipus connector que es pugui instal·lar

X

Comprovació del correcte funcionament del software de
l’equipament. No hi ha d’haver una demora excessiva en la
càrrega de diferents pantalles.

X

Llistat de totes les lectures del comptadors de energia interns
dels equips de recarrega.

X

Les prestacions incloses en el servei a realitzar comprenen la revisió periòdica dels equips de
recàrrega, prestant atenció a l’estat dels elements de seguretat, tant elèctrics com mecànics, als
sistemes electrònics, als connectors, pantalles, botoneres, neteja, etc. A continuació s’enumeren
els elements mínims a comprovar, sense que la relació sigui limitativa atès que es podrà modificar
per millorar la fiabilitat de funcionament atenent a la evolució dels equips i /o els sistemes i/o la
seva infraestructura
S = Setmanal M= Mensual SM = Semestral A = Anual 2A = 2 Anys

Periodicitat

S

M

SM

A

2A

EQUIPS DE RECÀRREGA RÀPIDA
Prova de sensibilitat diferencial

X

Neteja exterior de l’equipament de recàrrega, no hi pot haver
cap graffiti, pols acumulat o altres elements que danyin la
imatge de la infraestructura de recàrrega.

X

Comprovar el bon estat dels connectors per a la recàrrega,
comprovar si els connectors estan fets malbé, comprovar si el
plàstic està trencat, comprovar la rectitud dels pins de
recàrrega, i el correcte funcionament de tots els seus elements
com gatells o botons.

X

S

M

SM

A

Neteja panell interior de l’equip, s’ha d’obrir l’equipament i
netejar els components de pols i altres brutícies

X

Neteja dels filtres d’aire.

X

Verificació hermeticitat equip i corresponent protecció IP

X

Verificació funcionament interruptor diferencial intern,
testejar l’interruptor diferencial intern

X

Comprovació del bon estat de la pantalla, la pantalla s’ha de
veure amb claredat i nitidesa, el recobriment no ha d’estar
trencat ni ratllat, s‘ha de comprovar la funcionalitat tàctil de la
pantalla i la seva correcte subjecció.

X

Comprovació del correcte funcionament de les botoneres,
cadascun dels botons físics ha de funcionar correctament.

X

Verificació fixament cargols de components de potència.

X

X

Comprovació de voltatges de l’equip, comprovació del
voltatge a l’entrada de l’equip i a cadascuna de les mànegues

X

Comprovació del bon estat del vinil, el codi de l’equip i el
telèfon de contacte per a incidències han de poder ser visibles
al complet.

Substitució filtres d’aire

Prendre lectura del comptador, lectura del comptador de
l’equip de recàrrega

X

Comprovació ajust de tancaments de l’equip, tots els
tancaments de l’equip han de tancar correctament i funcionar
d’una forma suau

X

Comprovació estat gomes per a protecció IP de l’equip, les
gomes no han d’estar deteriorades per tal d’assegurar la
protecció IP

X
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Inspecció anual per supervisió del compliment de la ITC-BT-52
i ITC-BT-05 d’aplicació a les instal·lacions elèctriques.

2A

X
X

En qualsevol cas l’anterior relació s’adaptarà sempre a l’exigit per la normativa vigent en la
matèria.
La empresa mantenidora serà responsable de que es realitzi la inspecció quinquennal per un OCA
reconegut per supervisió del compliment de la ITC-BT-52 i ITC-BT-05 d’aplicació a les instal·lacions
elèctriques i de resoldre les anomalies anotades a la inspecció en els terminis fixats a la mateixa
normativa.
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Periodicitat

S

M

SM

A

2A

EQUIPS DE RECÀRREGA LENTA
Prova de sensibilitat diferencial

X

Neteja exterior de l’equipament de recàrrega, no hi pot haver
cap graffiti, pols acumulat o altres elements que afectin la
imatge de la infraestructura de recàrrega.

X

Comprovar el bon estat dels connectors per a la recàrrega,
comprovar si els connectors estan fet malbé, comprovar si el
plàstic està trencat, comprovar la rectitud dels pins de
recàrrega

X

Comprovació del bon estat de la pantalla, la pantalla s’ha de
veure amb claredat i nitidesa, el recobriment no ha d’estar
trencat ni ratllat, s‘ha de comprovar la funcionalitat tàctil de la
pantalla (en el cas d’existència) i la seva correcte subjecció

X

Comprovació del bon estat del vinil, el codi de l’equip i el
telèfon de contacte per a incidències han de poder ser visibles
al complet

X

S

M

Comprovació amortiguació del caputxó (només en cas de que
l’equip en tingui)

X

Comprovació lubricació del caputxó (només en cas de que
l’equip en tingui), ha de pujar i baixar de forma suau

X

Llistat de totes les lectures del comptadors de energia interns
dels equips de recarrega.

X

SM

A

Neteja panell interior de l’equip, s’ha d’obrir l’equipament i
netejar els components de pols o altres brutícies

X

Verificació hermeticitat equip i corresponent protecció IP.

X

Verificació funcionament interruptor diferencial intern,
testejar l’interruptor diferencial intern

X

Verificació fixament cargols de components de potència

X

2A

ARMARIS ELÈCTRICS

Prendre lectura del comptador, lectura del comptador de
l’equip de recàrrega.

X

Comprovació ajust de tancaments de l’equip, tots els
tancaments de l’equip han de tancar correctament i funcionar
d’una forma suau.

X

Comprovació estat gomes per a protecció IP de l’equip, les
gomes no han d’estar deteriorades per tal d’assegurar la
protecció IP

X

Comprovar l’absència de sorolls de funcionament, cops o
vibracions

X

Inspecció visual general de l’equip i comprovació del correcte
estat de la xapa, la xapa no pot estar doblegada o amb cops

X

Comprovació del correcte funcionament del lector RFID de
targetes, l’equip ha de llegir ràpidament i obrir l’equip per a
facilitar la recàrrega

X

Neteja del lector de targetes RFID, no hi pot haver cap
impediment en la inserció de la targeta per la seva lectura
(només en el cas d’existència de ranura per la lectura).

X

Comprovació del correcte funcionament del software de
l’equipament. No hi ha d’haver una demora excessiva en la
càrrega de noves pantalles.

X

Comprovació del correcte funcionament de la càrrega en AC,
comprovació de càrrega amb connectors Schuko i Mennekes i
qualsevol altre tipus connector que es pugui instal·lar

X
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Neteja exterior de l’armari elèctric, no hi pot haver cap graffiti,
pols acumulat o altres elements que afectin la imatge de la
infraestructura de recàrrega.

X

Prendre lectura del comptador de la companyia.

X

Prova de funcionament interruptor diferencial, testejar
l’interruptor diferencial de la línia a l’equip.

X

Comprovació ajust de tancaments.

X

Comprovació estat recobriments del conductors.

X

Llistat de totes les lectures del comptadors de companyia.

X

Inspecció estat aïllaments dels conductors

X

Fixació connexions de les proteccions

X

Neteja interior de l’armari elèctric, s’ha d’obrir l’equipament i
netejar els components amb pols.

X

Comprovació xarxa de terres. S’ha de comprovar que la xarxa
de terres tingui la resistència adequada

X

Inspecció anual per supervisió del compliment de la ITC-BT-52
i ITC-BT-05 d’aplicació a les instal·lacions elèctriques.

X
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Annex 2. Principals games de manteniment preventiu de les comunicacions dels equips de
recàrrega amb la plataforma per al telecomandament i seguiment de l’estat dels
equips de recarrega.
Aquest pla de manteniment inclou el manteniment de les comunicacions dels equips de recàrrega
amb aquesta plataforma per al telecomandament a partir del moment que sigui operativa. L’àmbit
del manteniment d’aquesta plataforma només inclou el hardware i software per a comunicacions
situat a l’equip de recàrrega, incloent, mòdem, targeta SIM, etc. assegurant la comunicació de
cadascun dels equips fins a la plataforma de telecomandament.

Periodicitat

Cada 8 hores

Annex 3 Protocol d’informació a l’usuari en cas del manteniment i/o avaria d’equips de recàrrega
(Cartell orientatiu i no definitiu. Dit Cartell serà definit per BSM)
Quan es facin treballs de manteniment i/o reparació d’avaria, a banda de protegir la zona, cal posar
un cartell que indiqui als usuaris que s’estan fent “treballs de manteniment”
1) En cas de treballs de manteniment programats en els que la instal·lació queda fora de servei per
actuació del operari al lloc, cal que de forma immediatament prèvia a la interrupció del servei,
col·loqui just davant de l’estació de servei un cartell que indiqui:

15 dies

EQUIPS DE RECÀRREGA
Verificar la connexió a terra. I
Comprovació de comunicació de l’equip de recàrrega amb la
plataforma per al telecomandament. L’equip ha d’enviar
correctament la informació del seu estat al sistema de
telecomandament. S’ha de poder accedir de forma remota
al router de l’equip.

X

X

Comprovació d’actuació remota de desblocatge de
cadascun dels connectors del tots els equips de recàrrega

X

Comprovació inicialització i finalització de càrrega remota,
per cadascun dels equips de recàrrega

X

Comprovació del correcte funcionament del Hardware,
comprovació del correcte funcionament del Modem, de
l’equip de recàrrega

X

Neteja del Hardware de comunicacions

X
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2) En el cas de treballs de reparació d’una avaria que han deixat la instal·lació aturada, l’operari
quan arriba a la instal·lació, col·locarà just davant de l’estació de servei un cartell que indicarà:
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3) En el cas que els treballs de reparació que s’inicien del cas anterior no es podés reparar en la
mateixa jornada, caldria indicar-ho junt amb la data de prevista de resolució de l’avaria.
En aquest cas el cartell que es col·locarà serà:

Annex 4 Preus Unitaris

QUADRE DE PREUS EQUIPS DE RECÀRREGA
EQUIPS DE RECÀRREGA RÀPIDA
UNITAT
D'OBRA

CONCEPTE

PREU UNITARI

Unitat

Cost mensual del manteniment preventiu, inclòs comunicacions i
neteja, dels equips de recàrrega ràpida

Unitat

Cost mensual del manteniment preventiu, inclòs comunicacions i
neteja, dels equips de recàrrega lenta

67,45 €/u

Unitat

Cost mensual del manteniment preventiu, inclòs comunicacions i
neteja, dels armaris elèctrics.

27,11 €/u

MES
77,10 €/u

NOTA: Tots els preus d’aquests quadres de preus inclouen:
o la part proporcional de Prevenció de Riscos Laborals.
o tot el necessari per fer les tasques descrites (ma d’obra, materials, recanvis, medis auxiliars,
equipament, etc.)
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ANNEXES
ANNEX NÚM . 12 :

PROTOCOL DE PROVES DE FUNCIONAMENT I COMUNICACIÓ

PROVES DE CÀRREGA
Marca Vehicle

POSADA EN MARXA D’EQUIP DE RECÀRREGA

Model Vehicle

Data

Ubicació

ID Estació

ID Equip

Tipus de càrrega

Marca

CONNECTOR 1:
TIPUS:
SCHUKO

Model

MENNEKES

CHADEMO

COMBO 2

7,2 kW

43 kW

50 kW

POTÈNCIA DE CÀRREGA:

PROVES DE D’ACCESIBILITAT

3,6 kW

ID targeta donada d’alta al centre de control (T1)
ID targeta NO donada d’alta al centre de control (T2)

ACESIBILITAT AMB TARGETA DE VEHICLE ELÈCTRIC
1. L’equip permet accedir a la càrrega amb la targeta donada d’alta al
centre de control (T1)?

SÍ

NO

N/A

2. L’equip permet accedir a la càrrega amb la targeta no donada d’alta
al centre de control (T2)?

SÍ

NO

N/A

3. L’equip permet accedir a la càrrega amb una altre targeta RFID d’un
altre servei (p.e BICING)

SÍ

-

L’equip carrega correctament?

SÍ

NO

N/A

-

La potència de càrrega es adequada?

SÍ

NO

N/A

CONNECTOR 2:
TIPUS:

NO

N/A
SCHUKO

Donar de Baixa la targeta (T1) al centre de control i eliminar-la:
4. L’equip permet accedir a la càrrega amb la targeta donada d’alta al
centre de control (T1)?

MENNEKES

CHADEMO

COMBO 2

7,2 kW

43 kW

50 kW

POTÈNCIA DE CÀRREGA:
SÍ

NO

N/A
3,6 kW

ACESIBILITAT AMB CODI QR
1. L’equip permet accedir a la càrrega amb un Smartphone amb
Android?

SÍ

NO

N/A

-

L’equip carrega correctament?

SÍ

NO

N/A

2. L’equip permet accedir a la càrrega amb un Smartphone amb iOS?

SÍ

NO

N/A

-

La potència de càrrega es adequada?

SÍ

NO

N/A

3. L’equip permet accedir a la càrrega amb un Smartphone amb
Windows Phone?

SÍ

NO

N/A

CONNECTOR 3:
CHECKLIST_POSADA EN MARXA17

1/4

CHECKLIST_POSADA EN MARXA17

2/4

-

Es pot iniciar la càrrega de forma remota?

-

Es pot finalitzar la càrrega de forma remota?

SÍ

NO

N/A

-

Es pot desblocar el connector de forma remota?

SÍ

NO

N/A

N/A

TIPUS:
SCHUKO

CHADEMO

MENNEKES

COMBO 2

Connector 3

POTÈNCIA DE CÀRREGA:
3,6 kW

43 kW

7,2 kW

50 kW

-

L’equip carrega correctament?

SÍ

NO

N/A

-

La potència de càrrega es adequada?

SÍ

NO

N/A

-

Es pot iniciar la càrrega de forma remota?

SÍ

NO

N/A

-

Es pot finalitzar la càrrega de forma remota?

SÍ

NO

N/A

-

Es pot desblocar el connector de forma remota?

SÍ

NO

N/A

ALTRES COMPROVACIONS

PROVES DE COMUNICACIÓ
Equip Connectat al Centre de control

SÍ

NO

Llenguatge de comunicació

OCPP

XML

Targeta SIM

Línia

Serial

-

Comprovació d’un únic servei

SÍ

NO

N/A

-

Bloqueig de mànegues

SÍ

NO

N/A

-

Comprovació de codi numèric i QR

SÍ

NO

N/A

VISUALITZACIÓ EQUIP
-

L’equip es visualitza en la plataforma de telecomandament?

SÍ

NO

N/A

-

L’equip envia ‘HeartBeat’ a la plataforma de telecomandament?

SÍ

NO

N/A

CÀRREGA
Connector 1
-

Es pot iniciar la càrrega de forma remota?

SÍ

NO

N/A

-

Es pot finalitzar la càrrega de forma remota?

SÍ

NO

N/A

-

Es pot desblocar el connector de forma remota?

SÍ

NO

N/A

SÍ

NO

Connector 2

CHECKLIST_POSADA EN MARXA17

3/4

CHECKLIST_POSADA EN MARXA17

4/4
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1.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de

OBJECTE DEL PLEC I ÀMBIT D’APLICACIÓ

losresiduos de construcción y demolición (BOE de 13 de febrero de 2008).

1.1. Objecte del Plec General de Prescripcions Tècniques
El present Plec General de Prescripcions Tècniques té per objecte definir les especificacions,
prescripcions, criteris i normes que regiran la instal·lació d’una estació de recàrrega ràpida a la ciutat de

Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, Evaluación deI Impacto

Barcelona.

Ambiental (BOE del 5 de octubre de 1988).
Manual para la Redacción de los Informes de los Programas de Vigilancia y Seguimiento

1.2. Àmbit d’Aplicació

Ambiental en Carreteras.- Ministerio de Fomento - DGC - Mayo 1999.

Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicació a les obres objecte d’aquest Projecte, en tot el que no
siguin explícitament modificades pel Contracte de obres.

•

Seguretat i Salut

En tots els articles del present Plec General de Prescripcions Tècniques s’entendrà que el seu contingut
regeix per les matèries que expressen els seus títols en quant no s’oposin per ésser menys restrictives a

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción (BOE de 19 de octubre de 2006).

l’establert en disposicions legals vigents.

RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE del 25 de agosto de

1.3. Disposicions Generals

2007). Corrección de errores BOE del 12 de septiembre del 2007. Modificado por Real Decreto

En tot el que no estigui expressament previst en el present Plec ni s’oposin a ell seran d’aplicació els

327/2009, de 13 de marzo (BOE del 14 de marzo de 2009).

següents documents:

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de

•

seguridad y de salud en las obras de construcción (BOE de 25 de octubre). Modificado por el

Contractació

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo (BOE de 29 de mayo).
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público (BOE del 16 de noviembre de 2011).
•

Obra Civil

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la

Instrucció del Formigó Estructural EHE de 2.008.

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE de l 26 de octubrede 2001). El RD

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres PG-3-1975.- Aprovat per

817/2009, de 8 de mayo (BOE del 15 de mayo de 2009), deroga los artículos 79, 114 al 117 y

O.M. de 6 de Febrer de 1976 i les ordres circulars posteriors.

lo sanexos VII, VIII y IX y modifica el artículo 179.1. Corrección de errores BOE del 19 de
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma6.1-IC“Secciones

diciembre de 2001 y del 8 de febrero de 2002.

de firme”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003).
Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3-IC:
•

Impacte ambiental

“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003,

Evaluación deI impacto Ambiental (BOE del 26 de enero de 2008). Modificado por la Ley

corrección de erratas BOE del 25 de mayo de 2004).

6/2010, de 24 de marzo (BOE del 25 de marzo de 2010)

Orden Circular 20/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre recepción de obras de carreteras

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y

que incluyan firmes y pavimentos.

programas en el medio ambiente (BOE del 29 de abril de 2006).

Normes DIN.- (Les no contradictòries amb les normes FEM i Normes UNE).
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Normes NLT del laboratori de transports i mecànica del terra del Centre d’Estudis i

Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior constitueixen la base del contracte; per

Experimentació de Obres Públiques.

tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions del contracte en base a les dades
contingudes en els documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin en alguns documents

Mètode d’assaig del Laboratori Central (MOPU).

contractuals.
Orden, de 27 de diciembre de 1999, del Ministerio de Fomento, por la que se aprueba la
Norma 3.1-IC “Trazado” de la Instrucción de Carreteras (BOE del 2 de febrero de 2000).

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient
informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents informatius del Projecte.

Orden Ministerial, de 14 de mayo de 1990, por la que se aprueba la Norma 5.2-IC sobre
En cas de contradicció entre els plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars prevalen el que s'han

drenaje superficial (BOE del 23 mayo de 1990).

prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Prescripcions
Orden, de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma8.2-IC sobre marcas viales,

Tècniques Generals contingudes en el capítol I del present Plec.

(BOE del 4 de agosto y 29 de septiembre de 1987).
El que s'ha esmentat en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, haurà de ser executat
Barreras metálicas :Orden Circular 28/2009, de 19 de octubre de 2009, sobre criterios de
aplicación de barreras de seguridad metálicas.

com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director, quedin prou
definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu en el Contracte.

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas

2.2. Direcció d’obra

complementarias EA-01 a EA-07 (BOE del 19 de noviembre de 2008).
Les atribucions assignades en el present Plec al Director d’Obra i que li assigna la legislació Vigent,
podran ésser delegats amb el seu personal col·laborador d’acord amb les prescripcions establertes, i

2.

CONDICIONS GENERALS

poden exigir al Contractista que dits atributs delegats s’emeten explícitament en ordre que consti en el

Les condicions tècniques generals del present Plec, tindran vigència mentre no siguin modificades per

corresponent “Llibre de Ordenances” d’Obra.

les Prescripcions Tècniques Particulars o pel contracte que es derivi en el moment de la licitació de les

Qualsevol membre de l’equip col·laborador del Director d’Obra, inclòs explícitament a l’òrgan de la

obres.

Direcció d’Obra, podrà donar en cas d’emergència, a judici d’ell mateix, les instruccions que estimi
pertinents dintre de les atribucions legals, que seran d’obligació compliment pel Contractista.
La inclusió en el present Plec de les expressions Director d’Obra i Direcció d’Obra són pràcticament

2.1. Documents del Projecte
El present

ambivalents, tenint en compte l’ anteriorment anunciat, s’entén així que en indicar Direcció d’Obra, les

Projecte consta dels següents documents: Document núm. 1 - Memòria i Annexos;

Document núm. 2 - Plànols; Document núm. 3 - Plec de Condicions i, Document núm. 4 - Pressupost.
El contingut d'aquests documents es detallat a la Memòria.

La Direcció, fiscalització i vigilància de les obres serà exercida per la Propietat o en la persona o entitat
designada per l’esmentat Entitat.

S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al contracte i que són d'obligat
compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota
pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions, Quadre de preus núm. 1, Pressupost Total.
La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius: Memòria, annexos, els
amidaments i els Pressupostos Parcials.
Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la propietat,
sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren. Aquestes
dades han de considerar-se tan sols com a complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir
directament i amb els seus propis mitjans.

funcions o tasques a que es refereix dita expressió són presumiblement delegables.

Les funcions del Director, en ordre a la Direcció, control i vigilància de les obres que fonamentalment
afecten a les seves relacions amb el Contractista, són les següents:
- Exigir al Contractista, directament o a través del personal a les seves ordres, el
compliment de les condicions contractuals.
- Garantir l’execució de les obres amb estricta subjecció al projecte aprovat, o
modificacions degudament autoritzades, i el compliment del programa de treballs.
- Definir aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions corresponents
deixin a la seva decisió.
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- Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin en quant a interpretació de plànols,
condicions de materials i d’ execució d’unitats d’obra, sempre que no és modifiquin les
condicions del Contracte.

desenvoluparà els treballs i no podrà ésser substituït sense previ coneixement i acceptació per part
d’aquella.
Igualment, comunicarà els noms, condicions i organigrames addicionals de les persones que dependran

- Redactar els compliments o rectificacions del Projecte que facin falta.
- Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres que impedeixen el normal
compliment del Contracte o aconsellin la seva modificació, tramitació, en el seu cas, les

de l’esmentat representant, han de tenir comandament i responsabilitat en sectors de l’obra, sent
obligat, al menys, que existeixi amb plena dedicació un titulat de grau superior responsable del control
de qualitat. Serà d’aplicació tot allò que s’ha indicat anteriorment i podrà realitzar-se prèvia aprovació de
la Direcció d’Obra o per ordre d’aquesta.

propostes corresponents.
- Proposar les actuacions procedents per obtenir, dels organismes oficials i dels
particulars, els permisos i autoritzacions necessàries per l’execució de les obres i
ocupació dels béns afectats per ells, i resoldre els problemes plantejats pels serveis i

El Contractista inclourà amb la seva oferta els “currículum vitae” del personal de la seva organització
que assignarà a aquests treballs, fins el nivell de l’encarregat inclòs, en la intel·ligència de que qualsevol
modificació posterior, només podrà realitzar-se prèvia aprovació de la Direcció d’Obra o per ordre
d’aquesta.

servituds relacionades amb les mateixes.
- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d’urgència o gravetat, la
direcció immediata, per la qual el Contractista deurà de posar a la seva disposició el
personal, material de l’obra i maquinària necessària.

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

- Acreditar al Contractista les obres realitzades, conforme a allò que es disposa en els
Amb l’enginyeria de replanteig, el contractista ha de revisar tots els paràmetres, dades, disseny i càlculs

documents del contracte.

que formen part del pressent projecte deixant constància i notificant per escrit al responsable de
- Participar en les recepcions provisionals i definitiva i redactar la liquidació de les obres,
conforme a les normes legals establertes.

l’execució de l’obra de les divergències o problemes que hagi detectat. Aquestes divergències o
problemes detectats i conjuntament amb el responsable de l’execució de les obres ha de ser corregides

- El Contractista estarà obligat a prestar la seva col·laboració al Director per al normal

pel contractista, realitzant tots els càlculs, documentació i plànols necessaris al seu càrrec.

compliment de les funcions a aquest encomanades.
- Preparar la documentació final de l’Obra i expedir el Certificat final d’Obra.

2.4. Documents a lliurar al Contractista
Els documents, tant del Projecte com altres complementaris, que la Direcció d’Obra lliuri al Contractista
poden tenir un valor contractual o merament informatiu, segons el seu detall a continuació:

2.3. Organització i Representació del Contractista
El Contractista, amb l’oferta, inclourà un Organigrama designat per les diferents funcions el personal que
compromet en la realització dels treballs, incloent com a mínim les funcions que més endavant

2.4.1. Documents contractuals

s’indiquen, amb independència de que en funció de la grandària de l’obra poden ésser assumides varies

Serà d’aplicació el que es disposa en els articles del Reglament General de Contractació i

d’elles per una mateixa persona.

Administracions Públiques.

El Contractista nomenarà a la persona que hagi d’estar per part seva al front de les obres per

En el cas de considerar-se necessari qualificar de contractual qualsevol altre document del Projecte, és

representar com a “Delegat d’Obra”, segons el disposat en el Plec de Clàusules Administratives

farà constar així en el Plec de Prescripcions Tècniques.

Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, i Plecs de Licitació.

les

Particularitats establertes a continuació les normes per les que regiran els incidents de contractació

Aquesta representació, com a plena dedicació de l’obra, tindrà la titulació d’Enginyer Superior i

amb els altres documents contractuals, de forma anàloga a l’expressada a l’Article 1.3.1 del present

l’experiència professional suficient, a judici de la Direcció d’Obra, i haurà de residir a la zona on es

Plec. Malgrat tot l’anterior, el caràcter contractual només es considera aplicable a l’esmentada
documentació si s’indica expressament en els Plecs de Licitació.
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c) Subscriure amb la Direcció d’Obra i la resta d’Entitats afectades, l’acta replanteig de
l’obra.

2.4.2. Documents informatius
Les dades sobre sondeigs, procedència de materials (a menys que tal procedència s’exigeixi en el Plec

d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les
intervencions dels subcontractistes.

de Prescripcions Tècniques Particulars), assaigs, condicions locals, diagrames de moviments de terres,
estudis de maquinària, de condicions climàtiques, de justificació de preus i, en general, tots els que

e) Assegurar la idoneïtat de tots i cada un dels materials i elements constructius que

inclouen habitualment a la Memòria dels Projectes, són documents informatius i, en conseqüència,

s’utilitzin, comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per

hauran d’acceptar-se tan sols com a complements de la informació que el Contractista ha d’adquirir

prescripció de la Direcció d’Obra, el subministres o prefabricats que no compti amb les

directament i amb els seus propis mitjans.

garanties o documents d’idoneïtat requerits per les normes d’aplicació.

Per tant, el Contractista serà responsable dels errors que es poden derivar del seu defecte o

f)

negligència en la consecució de totes les dades que afecten al contracte, al planejament i a l’execució

Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar l’enterat a les anotacions que
es practiquin en el mateix.

de les obres.
g) Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final.
h) Subscriure amb el Promotor i la Direcció Facultativa les actes de recepció provisional i

2.5. Compliment de les ordenances i normativa vigents
El Contractista està obligat al compliment de la legislació vigent que per qualsevol concepte, durant el

definitiva.
i)

Concretar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers durant l’obra.

desenvolupament dels treballs, els sigui d’aplicació, encara que no expressament indicat en aquest Plec
o en qualsevol altre document de caràcter contractual.
Particularment el Contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats fets malbé,

2.6.2. Verificació dels documents del projecte

indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà mesures

Abans d’iniciar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta

necessàries per tal d'evitar la contaminació del rius, llacs i dipòsits d'aigua així com del medi ambient,

suficient per la compressió de la totalitat de l’obra contractada, o en cas contrari, sol·licitar els

per l'acció de combustible, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es

aclariments pertinents.

puguin causar.
El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer al seu acabament, les servituds
afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives
Generals", sent al seu compte els treballs necessaris.

2.6.3. Pla de seguretat i salut
El Contractista a la vista del Projecte d’ Execució que contingui, en el seu cas, l’Estudi de Seguretat i
Salut, presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l’obra a l’aprovació de l’administració corresponent.

2.6.4. Oficina en l’obra

2.6. Obligacions i Drets del Contractista
2.6.1. Obligacions Generals corresponent al Contractista
a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i
projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra.
b) Elaborar, quant es requereixi, el Pla de Seguretat i Salut de l’obra en aplicació de
l’estudi corresponent i disposar, en tot cas, l’execució de les mesures preventives,

El Contractista habilitarà a l’obra una oficina en la que existirà una taula o tauler adient, en el que poder
estendre i consultar-se els plànols. En dita oficina tindrà sempre el Contractista a disposició de la
Direcció Facultativa:
- El Projecte d’ Execució complert, inclosos els complements que en el seu cas redacti la
Direcció Facultativa.

vetllant pel seu compliment i per l’observació de la normativa vigent en matèria de

- La llicencia d’Obres.

seguretat i salut en el treballs.

- El llibre d’Ordenances i Assistències.
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- El Pla de Seguretat i Salut.
- El llibre d’Incidències.

2.6.8. Reclamacions contra les ordres de la direcció facultativa

- El Reglament i Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball.

Les reclamacions que el Contractista vol fer contra les ordres o instruccions demanades de la Direcció
Facultativa, només podrà presentar-les, a través de la Direcció d’Obra, davant la Propietat, si són de

- La documentació de les assegurances esmentades als articles corresponents.

l’ordre econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents.

Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció facultativa, convenientment condicionada

Contra disposicions d’ ordre tècnic de la Direcció d’Obra, no s’admetrà cap reclamació; el Constructor

per que en ella es pugi treballar amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.

podrà salvar la seva responsabilitat, si ho considera oportú, mitjançant exposició raonable dirigida a la
Direcció d’Obra, el qual podrà limitar la seva resposta a l’acusament de recepció, que en tot cas serà
obligatori per aquest tipus de reclamacions.

2.6.5. Presència del constructor a l’obra
El Cap d’Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present durant la
jornada legal de treball i acompanyarà a la Direcció Facultativa, en les visites que hagin a les obres,

2.6.9. Recusació pel Contractista del personal nomenat pel director de les obres

posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i

El Contractista no podrà recusar la Direcció Facultativa o personal encarregat per aquest de la

subministrarà les dades precises per la comprovació d’amidaments i liquidacions.

vigilància de les obres, ni demanar que per part de la propietat es designi altres facultatius per als
reconeixements.
Quant es cregui perjudicat per la tasca de aquests, procedirà d’acord amb l’ estipulat a l’article

2.6.6. Treballs no estipulats expressament
És obligatori del contracte executar quant sigui necessari per la bona construcció i aspecte de les obres,

precedent, però sense que per aquesta causa puguin interrompre ni pertorbar-se la marxa dels treballs.

encara quant no s’hagi expressament determinat en els documents del Projecte, sempre que, sense
separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi el Director d’Obra dins dels límits de
possibilitats que els pressupostos habilitin, per cada unitat d’obra i tipus d’execució.

2.6.10. Faltes del personal
La Direcció Facultativa, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetent o

En defecte d’especificació en el Plec de Condicions particulars, s’entendrà que requereix reformat de

negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista per

projecte amb consentiment exprés de la propietat, tota variació que suposi increment de preus d’alguna

que aparti de l’obra els dependents o operaris causants de la pertorbació.

unitat d’obra a més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d’un 10 per 100.

El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes i industrials, amb
subjecció en el seu cas, a l’estipulat en el Plec de Condicions Particulars i sense perjudici de les seves

2.6.7. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte

obligacions com a Contractista general de l’obra.

Quant es tracta d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels
plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran amb precisió per escrit el
Constructor; per part

3.

seva, aquest haurà de tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura l’interessat,

3.1. Documents que defineixin les obres i ordres de prelació.

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi.
Les obres es defineixen en els Plànols i en la resta de documents del present projecte.
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests cregui oportú fer el
Constructor, haurà de dirigir-la, dins del termini de tres dies, a qui la hagi dictat, la qual donarà al
Constructor el corresponent rebut, si aquest ho sol·licités.
El Constructor podrà requerir de la Direcció d’Obra, segons les seves respectives comeses, les
instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projectat.
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Per a l’execució dels detalls esmentats, el Contractista prepararà uns croquis que proposaran el

3.1.1. Plànols

Director d’Obra per la seva aprovació i posterior execució i abonament.

Les obres es realitzaran d’acord amb els plànols del Projecte utilitzat per la seva adjudicació i amb les

En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s’adverteixen en aquests documents per el

instruccions i plànols complementaris d’execució que, amb detall suficient per la descripció de les obres,

Director, o pel Contractista, haurà de reflectir-se perceptivament a l’Acta de Comprovació del

lliurarà la Propietat al Contractista.

Replanteig.

3.1.2. Plànols complementaris
El Contractista haurà de sol·licitar el dia primer de cada mes els plànols complementaris d’execució,
necessaris per definir les obres que hagin de realitzar-se seixanta (60) dies després de la data indicada.
Els plànols sol·licitats en aquestes condicions seran lliurats al Contractista en un termini no superior a
trenta (30) dies.

3.1.6. Descripció de les obres en el Plec de Prescripcions
En el Plec de Prescripcions Tècniques Particular s’inclourà la descripció de les obres a les que aquest
Plec de Prescripcions Tècniques Generals haurà d’aplicar-se, a més de l’establert en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars.
En el cas de que el present Plec de Prescripcions Tècniques Generals prevegi diferents opcions per

3.1.3. Interpretació dels plànols

determinat material, sistema d’execució, unitat d’obra, assaig, etc., el Plec de Prescripcions Tècniques

Qualsevol dubte en la interpretació dels plànols haurà de ser comunicada al Director de l’Obra, el qual,

Particular fixarà exactament la que sigui d’aplicació.

abans de quinze (15) dies, donarà les explicacions necessàries per aclarir els detalls que no estiguin
perfectament definits en els plànols.

4.

DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA

A més de les despeses i taxes que es citen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Condicions de Clàusules

3.1.4. Confrontació de plànols i mides
El Contractista haurà de confrontar, immediatament després de rebuts, tots els plànols que l’hagin sigut
facilitats, i haurà d’informar aviat al Director de l’Obra sobre qualsevol anomalia o contradicció. Les
cotes dels plànols prevaldran sempre sobre les mides a escala.
El Contractista haurà de confrontar els diferents plànols i comprovar les cotes abans d’aparellar l’obra i
serà responsable de qualsevol error que hagi pogut evitar de fer.

Administratives Generals", aniran a càrrec del Contractista, si en el capítol II d'aquest Plec o Contracte
no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses:
- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària i escomeses
provisionals de Serveis.
- Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
instal·lacions, ferramentes.

3.1.5. Contradiccions, omissions o errades en la documentació

- Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials.

L’esmentat en els Plecs de Prescripcions Tècnics General i Particular i omès en els Plànols o viceversa,

- Despeses de protecció d'aplec i de la pròpia obra contra tot deteriorament.

haurà d’ésser executat com si estigués en tots aquests documents.

- Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament

En cas de contradicció entre els plànols del Projecte i els Plecs de Prescripcions, prevaldran el prescrit

d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets,

en aquests últims.

taxes o impostos de presa, comptadors, etc.

Les omissions en els Plànols i Plecs a les descripcions errònies de detalls de l’Obra, que siguin
manifestament indispensables per portar a terme l’esperit o la intenció exposada en els Plànols i Plecs
o que per ús i costums tinguin que ser realitzats, no només no eximeix al Contractista de l’obligació
d’executar aquests detalls d’obra omesos o erròniament descrits, sinó que, pel contrari, haurà d’ésser
executats com si haguessin estat complerts i correctament especificats.

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses
d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.
- Despeses de retirada de material rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra
i zones confrontades afectades per les obres, etc.
- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució excepte dels
corresponents a Expropiacions i Serveis afectats.
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- Despeses de Senyalització per a desviament de trànsit afectat per l’obra.

accessos dels confrontats, d'acord amb com es defineix en el Projecte o a les instruccions que rebi de la
Direcció. Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, compliran

- Despeses d’accés i vials provisionals.

totes les prescripcions del Present Plec, com si fossin obres definitives.
- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus
Aquestes obres seran d'abonament, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin en el

unitaris contractats.

pressupost, en cas que no hi siguin, s’entendrà com a despesa general del contractista.
Si aquests desviaments no fossin necessaris per a l'execució normal de les obres, a judici de la

5.

REPLANTEIG DE LES OBRES

Direcció, sent, per tant, conveniència del Contractista per facilitar o accelerar l'execució de les obres, no

El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta

seran d'abonament.

execució de les obres, que han de ser aprovats per la Direcció. Haurà també de materialitzar sobre el

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra com accessos, pujades, passos provisionals, etc.,

terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri per l'acabament, en planta i perfil de les

necessaris per la circulació interior de l'obra o per transport de materials de l'obra, o per accessos i

diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra, necessaris per aquest treballs, aniran a càrrec

circulació del personal de la propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els

del Contractista.

esmentats camins d'obra i els accessos en bones condicions de circulació.
La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del contractista.

6.

MATERIALS

A més del que es disposa en les clàusules 15, 34, 35, 36, i 37 del "Plec de Clàusules Administratives
Generals", hauran d'observar-se les següents prescripcions:

8.

ABOCADORS

Llevat manifestació expressa contrària al Capítol II del Present Plec, la localització d'abocadors, així

Si les procedències de materials fossin fixades en els documents contractuals, el Contractista haurà
d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat l'autorització expressa del Director de
l'obra. Si fos imprescindible, a judici de la Propietat, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà
pel que es disposa a la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals".

com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista.
Si en els amidaments i documents informatius del projecte es suposa que el material de l'excavació de
l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc. i la Direcció d'obra rebutja
l'esmentat material per no complir les condicions del Present Plec, el Contractista haurà de transportar

Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l'explanació,

l'esmentat material a abocadors sense dret a cap abonament complementari en la corresponent

préstecs i pedreres, que figuren com utilitzables només en els documents informatius, el Contractista

excavació, ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material

tindrà obligació d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, sense que per això tinguin

procedent de préstecs.

dret a un nou preu unitari.

El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants de l’obra que

El Contractista obtindrà a càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin

siguin susceptibles de ser reciclats.

per l’aportació de material així com la seva retirada a abocadors controlats.
El Contractista notificarà a la Direcció de l'obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials
que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la

9.

SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS

En relació a les servituds existents hom es regirà pel que s'estipula en la clàusula 20 del "Plec de

quantitat com a la qualitat.

Clàusules Administratives Generals". A aquest efecte, també es consideren servituds relacionades en el
"Plec de Prescripcions", aquelles que apareguin definides en els Plànols del Projecte.

7.

DESVIAMENTS PROVISIONALS

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents.

El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins o accessos
provisionals per al desviament, que imposin les obres en relació amb el trànsit general i amb els

Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per la localització, protecció o
desviament, en tot cas, del serveis afectats de poca importància que la Direcció consideri convenient per
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a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquest treballs seran de pagament al Contractista,

El Contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis plànols de

ja siguin amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el pressupost o per unitats d'obra, amb

definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis

aplicació del preus del Quadre núm. 1. En el seu defecte, hom es regirà pel que s'estableix en la

enterrats mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses originades o les disminucions de

clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals".

rendiment originades es consideraren incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de
reclamació.

10. EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES
L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres no

13. DESVIAMENT DE SERVEIS

serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista programarà l'execució de

Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en el plànols i dades de què disposi, o

les Obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si s'escau, construirà els desviaments

mitjançant la visita als serveis si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i

provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d'increment del preu del contracte. Les

instal·lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i

despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats es

assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar.

consideren incloses en els preus del contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En el
cas de que l'anterior impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les Obres per fases,

Si l'Enginyer Director es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i Organismes corresponents, la
modificació d'aquestes instal·lacions.

aquestes seran definides per la Direcció de les Obres i el possible cost addicional es considerarà com
Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recaptin la col·laboració del

en l'apartat anterior inclòs en els preus unitaris.

Contractista, aquest haurà de prestar l'ajuda necessària.

11. INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES
14. MESURES D'ORDRE I SEGURETAT
El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d'execució de les obres sigui
possible executar treballs de jardineria, obres complementàries com poden ser execució de xarxes
elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas el Contractista complirà les ordres de la
Direcció referents a

El Contractista està obligat a adoptar mesures d'ordre i seguretat necessàries per la bona i segura
marxa dels treballs.
En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable durant l'execució de les obres

l’execució de les Obres per fases que marcarà la Direcció de les Obres a fi de delimitar zones amb
determinades unitats d'obra totalment acabades a fi d'endegar els treballs complementaris esmentats.
Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost deguts a
l'esmentada execució per fases, es consideren incloses en els preus del contracte i no podran ser en

de tot els accidents o perjudicis que pugui sofrir el seu personal o causar-los a alguna altra persona o
Entitat. En conseqüència el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la
legislació vigent sobre accidents de treball. Serà obligació del constructor la contractació d'assegurança
contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers, segons la normativa vigent.

cap moment objecte de reclamació.

15. CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES
12. EXISTÈNCIA DE SERVITUDS I SERVEIS EXISTENTS
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus
o de serveis existents que sigui necessari respectar o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les

El contractista de l’obra està obligat a realitzar un autocontrol de qualitat de les obres que executa. Per
això, a l’inici de les obres, en base al pla de control de qualitat recollit en el projecte, realitzarà el seu Pla
d’autocontrol de qualitat.

Obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els mitjans

La Direcció podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis hi proves de materials i unitats d’obra

adequats per a l'execució del treball de manera que s'eviti la possible interferència i el risc d'accidents

que en cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com després del seu termini a

de qualsevol tipus.

efectes de recepció, a efectes d’autocontrol de qualitat per part del contractista.
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En el cas de que l’autocontrol definit pel contractista no es consideri suficient, sempre i quan no vinguin

b) Si és tracta d’assaigs addicionals proposats per el Contractista sobre subministres,

determinats en el plec de prescripcions tècniques ni existeixi disposició general a l’efecte, la Direcció

materials o unitats d’obra que hagin sigut prèviament rebutjats en els assaigs efectuats

fixarà el nombre, forma i característiques que tenen que reunir els esmentats assaigs, anàlisis i proves.

per la Direcció d’Obra.

El laboratori per a realitzar-los haurà d’estar corresponentment homologat, fixant-lo la direcció facultativa

c) Tots els Assaigs i Proves a realitzar pels fabricants i subministradors.

en cas d discrepàncies.

15.2.2. Procediments, Instruccions i Plànols
Les despeses originades per aquests conceptes seran a càrrec del Contractista en concepte
d’autocontrol.

Totes les activitats relacionades amb la construcció, inspecció i assaigs, s’hauran d’executar d’acord
amb instruccions de treball, procediments, plànols o altres documents anàlegs que desenvoluparan

En paral·lel a l’autocontrol de qualitat a realitzar pel contractista com a garantia de qualitat, la Direcció

detalladament l’especificat en els plànols i Plecs de Prescripcions del Projecte.

d’Obra o la Propietat podran utilitzar l’import destinat a control de qualitat de les obres detallat a l’annex
corresponent i incorporat dintre del Pressupost per al Coneixement de l’Administració. A no ser que
s’especifiqui el contrari, aquesta partida econòmica no serà gestionada pel contractista, restant aquest

15.2.3. Control de materials i serveis comprats

obligat a facilitar la realització d’aquests assaigs i proves per al laboratori extern contractat a l’efecte.

El Contractista realitzarà una avaluació i selecció prèvia de proveïdors que haurà de quedar
documentada i serà sotmesa a l’ aprovació de la Direcció d’Obra.
Així mateix, realitzarà la inspecció de recepció en la que és comprovi que els materials estan d’acord

15.1. Definició

amb els requisits del projecte, i emetrà els corresponents informes d’inspecció degudament avalats amb
S’entendrà per Control de Qualitat el conjunt d’accions plantejades i sistemàtiques necessàries per

els resultats i certificats dels assaigs realitzats.

proveir la confiança adient de que totes les estructures, components i instal·lacions es construeixin
d’acord amb el Contracte, Codis, Normes i Especificacions de disseny del present Projecte.

15.2.4. Maneig, emmagatzematge i transport

El Control de Qualitat comprendrà els aspectes següents:

El Control de Qualitat a realitzar per el Contractista haurà de tenir en compte els procediments i
- Qualitat de matèries primeres.

instruccions pròpies per al compliment dels requisits relatius al transport, maneig i emmagatzematge del

- Qualitat d’equips o materials subministrats a obra, incloent el seu procés de fabricació.

materials i components utilitzats en l’Obra.

- Qualitat d’execució de les obres (construcció i muntatge).
- Qualitat de l’obra terminada (inspecció i proves).

15.2.5. Processos especials
Els processos especials com a soldadures, assaigs, proves, etc., seran realitzades i controlades per
personal qualificat de Laboratoris Oficials utilitzant procediments homologats d’acord amb els Codis,

15.2. Programa de Control de Qualitat

Normes i Especificacions aplicables d’acord amb els Plecs de Prescripcions i Plànols del Projecte.

15.2.1. Inspecció i control de qualitat per part de la Direcció d’Obra

El Programa definirà els medis per assegurar i documentar aquests requisits.

La Direcció d’Obra, a càrrec seu, mantindrà un equip d’inspecció i Control de les obres i tramitarà els
assaigs de contrast.
El cost de l’execució d’aquests assaigs, serà per compte de la Propietat si com a conseqüència dels
mateixos el subministrament, material o unitat d’obra compleix les exigències de qualitat.

15.2.6. Inspecció d’obra per part del Contractista
El Contractista és responsable de realitzar els controls, assaigs, inspeccions i proves necessàries per
que la Construcció de l’obra s’ajusti a les condicions requerides en el Projecte.

Els assaigs seran per compte del Contractista en els següents casos:
El responsable del Control de Qualitat del Contractista assistirà juntament amb la representació de la
a) Si com a conseqüència dels assaigs el subministrament, material o unitat d’obra és
rebutjat

Direcció d’Obra a la presa de provetes, realització d’assaigs “in situ” i/o en Laboratoris, controls de
fabricació, etc., que realitzin la Direcció d’Obra.
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15.2.7. Gestió de la documentació

- Proveïdors i subcontractistes.

S’assegurarà l’adequació gestió de la documentació relativa a la qualitat de l’obra de forma que

- Embalatge, transport i emmagatzematge.

s’aconsegueixi una evidència final documentada de la qualitat dels elements i activitats incloses en el
- Marcat e identificació.

Programa de Control de Qualitat.

Documentació a generar referent a la construcció inspecció, assaigs i proves.

15.3. Plans de Control de Qualitat (P.C.Q.) i Programes de Punts de Inspecció (P.P.I.)

Adjunt al P.C.Q. s’inclourà un Programa de Punts d’Inspecció, document que consistirà en un llistat
seqüencial de totes les operacions de construcció, inspecció, assaigs i proves a realitzar durant tota la

La Direcció d’obra prepararà un Pla de Control de Qualitat, desenvolupant el previst el 1.19.2., per cada
activitat o fase d’obra amb un mes d’antelació a la data programada d’inici de l’activitat o fase.
Les activitats o fases d’obra per les que es presentarà Pla de Control de Qualitat, seran, entre altres, les
següents:

activitat o fase d’obra.
Per cada operació s’indicarà, sempre que sigui possible, la referència dels plànols i procediments a
utilitzar, així com la participació de les organitzacions del Contractista en els controls a realitzar.
Una vegada finalitzada la activitat o fase d’obra, existirà una evidència (mitjançant protocols o firmes en

- Recepció i emmagatzematge de materials.

el P.P.I.) de que s’han realitzat totes les inspeccions, proves i assaigs programats.

- Fabricació de tubs.
- Col·locació de tubs en rases.

15.4. Abonament dels costos del Sistema de Garantia de Qualitat

- Rebliments i compactacions.

Els costos ocasionats al Contractista com a conseqüència de les obligacions que contreu en compliment

- Pavimentacions - Rics i aglomerats asfàltic.

dels Plecs de Prescripcions, serà de la seva compte i s’entén inclòs en els Preus del Contracte.

- Construcció de Pous de Registre.
- Formigons en General - Col·locació i cura

15.5. Nivell de Control de Qualitat

- Construcció de Galeries (Encofrats acer i formigons)

En els articles corresponents del present Plec o en els plànols, s’especifica el tipus i número d’assaigs a
realitzar de forma sistemàtica durant l’execució de l’obra per controlar la qualitat dels treballs. S’entén

- Acers en general.

que el número fixat d’assaigs es mínim i que en el cas d’indicar varis criteris per determinar la seva
- Obres de fàbrica.

freqüència, es prendrà aquells que exigeixi una freqüència major.

- Fabricació i transport de formigó.

El Director d’Obra podrà modificar la freqüència i el tipus de dits assaigs per tal d’aconseguir el control
adient de la qualitat dels treballs, o realitzar controls de qualitat no previstos en el projecte. Els assaigs

- Etc.
El Pla de Control de Qualitat inclourà, com a mínim, la descripció dels següents conceptes, quant siguin

addicionals ocasionats per resultats no acceptables seran de compte del Contractista.

aplicables:
- Descripció i objecte del Pla

15.6. Responsable del Contractista del Control de Qualitat

- Codis i normes aplicables.

El Contractista tindrà al front del Control de Qualitat i al llarg de tota l’Obra un Tècnic Superior amb tot

- Materials a utilitzar

l’equip necessari per l’execució d’aquest control.

- Plànols de construcció (número i denominació)
- Procediments de construcció prevists per el Contractista.
- Procediments d’inspecció, assaigs i proves
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16. INICI DE L’OBRA, RITME D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS

3.- El projecte o en el seu defecte el plec de licitació especificarà aquests imports i
conseqüentment el valor estimat del contracte.

El Constructor donarà començament a les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions,
desenvolupant en la forma necessària per que dintre dels períodes parcials en aquell assenyalats
quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, la execució total es porti a terme dintre
del termini exigit en el Contracte.

ARTICLE 2.- COMPLIMENT DEFECTUÓS DE LA PRESTACIÓ
S'entendran causes de compliment defectuós de la prestació del contracte les següents:

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a la Direcció Facultativa del
començament dels treballs al menys amb tres dies d’antelació.

- La manca de diligència en el compliment d'una ordre de la Direcció de les Obres que impliqui
afectar les condicions de seguretat del trànsit de vehicles i persones.
- La manca de diligència en el compliment d'una ordre de la Direcció de les Obres que impliqui

16.1. Ordre dels treballs

afectar les condicions de seguretat i salut dels treballadors del propi contractista i d'altres

En general, la determinació de l’ordre dels treballs es facultat de la contracta, llevat d’aquells casos en
que, per circumstàncies d’ordre tècnic, estimi convenient la seva variació la Direcció Facultativa.

empreses o institucions relacionades amb les obres
- La manca de compliment d'aquelles condicions especials d'execució que es puguin determinar
en el present projecte, segons la documentació detallada en el mateix.
En funció de la gravetat de l' incompliment, al contracte es determinaran els límits de les penalitats que

17. MODIFICACIONS DEL PROJECTE

se li podran atribuir al contractista, a proposta de la Direcció de les Obres, que en cap cas podran ser

17.1. Modificacions del projecte per raons d’interès públic degudes a causes
imprevisibles

superiors al 10 %, en virtut del que determina la llei, i que seran descomptades de les certificacions de
les obres.

Un cop aprovat, haurà de respectar-se íntegrament el contingut del projecte, el seu pressupost i el seu
calendari d’execució. L’òrgan de contractació competent únicament podrà introduir modificacions per raó

18. CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ.

d'interès públic en els elements que l’integren, sempre i quan siguin degudes a causes imprevisibles i de
conformitat amb el previst a l'article 92 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible (LES).
No tindrà la consideració de modificació del contracte l’ampliació del seu objecte que no es pugui
integrar en el projecte inicial mitjançant una correcció del mateix o que consisteixi en una prestació
susceptible d’utilització o aprofitament independent o adreçada a satisfer necessitats noves no
contemplades en la documentació preparatòria del contracte, que hauran de ser contractades de forma
separada, en estricta aplicació d’allò establert a l’article 155 b) LCSP.

Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del mateix que
prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat i per escrit
es lliurin a la Direcció d’Obra al Contractista dins de les limitacions pressupostades i de conformitat amb
l’especificat a l’article 11.

18.1. Obres ocultes
De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de restat ocultes a l’acabament de l’Obra, s’aixecaran els
plànols previs per que quedin perfectament definits; aquests documents es presentaran per duplicat,

17.1. Modificacions del projecte per causes previsibles
1.- Segons l’article 202 LCSP, en la redacció donada per (l’article 92, de la llei 2/2011, de 4 de

lliurant-se un a la Direcció Facultativa i l’altre al Contractista, signats tots ells per els dues parts. Aquest

març, d’Economia Sostenible (LES)) el projecte es podrà modificar sempre i quan s’hagi detallat

plànols, que hauran d’anar suficientment acotats, es consideren documents indispensables i

l’abast, els límits i les condicions de la modificació als plecs de forma clara, precisa i inequívoca,

irrecusables per efectuar els amidaments.

de manera que la concurrència de les circumstàncies que donen lloc a la modificació pugui
verificar-se de forma objectiva.

18.2. Treballs defectuosos
2.- A més a més s’ha d’expressar als plecs el percentatge del preu del contracte al que pot
afectar com a màxim la modificació, computant-se l’import màxim com a valor estimat.

El Constructor haurà de fer servir els materials que compleixin les condicions exigides a les
“Condiciones generales y particulares de índole técnico” del Plec de Condicions i es realitzaran tots i
cada un dels treballs contractats d’acord amb l’especificat també en aquest document.
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Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l’obra, és responsable de l’execució dels treballs

La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que figura en els

que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquest poden existir sense que l’exoneri de

corresponents Articles del Present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió

responsabilitat el control a la Direcció Facultativa, ni tampoc el fet de que aquests treballs hagin sigut

del conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però

valorats en els certificats parcials d’ obra, que sempre s’entendran estesos i abandonats a bon compte.

necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i conseqüentment, es

Com a conseqüència del anteriorment expressat, quan la Direcció Facultativa observa vicis o defectes

consideren inclosos en el preu unitari corresponent.

en els treballs executats, o que els materials emprats, o els aparells col·locats no reuneixen les
condicions preceptuals, ja sigui en el curs de l’execució dels treballs, o finalitzats aquests, abans de
verificar-se la recepció definitiva de l’obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin
enderrocades i reconstruïdes d’acord amb el contractat, i tot allò a expenses de la contracta. Si aquest
no considerés justa la decisió i és negués a l’enderrocament i reconstrucció ordenades, es plantejarà la
qüestió davant el Director d’Obra, qui ho resoldrà.

19.1. Composició dels preus i pressupostos
El càlcul dels preus de les diferents unitats d’obra és el resultat de sumar els costos directes, els
indirectes.
Es consideraran costos directes:
a) La mà d’obra, amb els seus plus i càrregues i assegurances socials, que intervinguin

18.3. Vicis ocults

directament en l’execució de la unitat d’obra.

Si la Direcció d’obra tingués fonaments raonables de l’existència de vicis ocults de construcció en les
obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs,
destructius o no, que cregui necessari per reconèixer els treballs que suposi defectuosos, donant
compte de la circumstància a l'Enginyer Superior.

b) Els materials, els preus resultants a peu d’obra, que restin integrats en la unitat de que
es tracti o que siguin necessaris per la seva execució.
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per la prevenció i protecció
d’accidents i malalties professionals.

Les despeses que se’n derivin seran a compte del Constructor, sempre que els vicis existeixin realment;
en cas contrari a càrrec de la Propietat.

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per l’accionament
o funcionament de la maquinària e instal·lacions utilitzades en l’execució de la unitat
d’obra.

19. PREUS

e) Les despeses d’amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el que s'aplicarà en els

equips anteriorment citats.

amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra.

Es consideraran costos indirectes:

Complementàriament, els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 inclouen sempre,

Les despeses de instal·lació d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers,

llevat prescripció expressa en contra d'un document contractual, i que no figurin en la descomposició del

pavellons temporals per obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu

quadre núm. 2 ni en la justificació de preus, els següents conceptes: subministrament (inclosos drets de

adscrits exclusivament a l’obra i els imprevistos. Tots aquests despeses, es xifraran en un percentatge

patents, cànon d'extracció, etc.), transports, aplec, manipulació i utilització de tots els materials usats en

dels costos directes.

l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars,

Amb la composició dels diferents preus unitaris i les seves corresponents amidaments s’efectuarà el

ferramentes, instal·lacions, etc.; les despeses de tots tipus d'operacions normalment o incidentalment

Pressupost Parcial de cada capítol i que la suma total serà el Pressupost d’Execució Material (PEM).

necessàries per acabar la unitat corresponent i els costos indirectes.

Aquest pressupost es veurà afectat per els despeses generals.

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és d'aplicació exclusiva a

Els despeses generals d’empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l’Administració,

les unitats d'obra incompletes, el Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del

legalment establertes, és xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes que

Quadre núm. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que

s’estableixen en un 13 per 100.

figura en el Quadre de Preus núm. 2. A l'encapçalament d'ambdós quadres de preus figura una
advertència a l'efecte.
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Benefici Industrial

19. 5. Revisió dels preus contractats

El benefici Industrial del contractista s’estableix en el 6 per 100 sobre el total del Pressupost o Preu

Contractant-se les obres a risc i ventura, no s’admetrà la revisió dels preus en tant que l’increment no

d’Execució Material.

arribi, en la suma de les unitats que faltin per realitzar d’acord amb el Calendari, un muntant superior al
tres per 100 (3 per 100) de l’import total del pressupost del Contracte.
En el cas de produir-se variacions en alça superiors en aquest percentatge, s’efectuarà la corresponent

Preu de Contracte

revisió d’acord amb la fórmula establerta en el Plec de
El preu de Contracte és la suma dels costos directes, els indirectes, els despeses Generals i el Benefici
Condicions Particulars, rebent el Contractista la diferència en més que resulta per la variació del IPC

Industrial.

superior al 3 per 100.
L’IVA s’aplica sobre aquesta suma però no integra el preu.
No haurà cap revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el calendari
de l’oferta.

19.2. Preus contradictoris
Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat, per mitjà del Director d’Obra, decideixi

19. 6. Aplec de materials

introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan sigui necessari afrontar alguna
El Contractista està obligat a executar els aplecs de materials o aparells d’obra que la Propietat ordeni

circumstància imprevista.

per escrit o només per desig o necessitat expressa d’aquesta última.
A falta d’acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre la Direcció Facultativa i el Contractista
abans de començar l’execució dels treballs i en el termini no inferior a quinze dies. Si subsisteix la

Els materials aplegats, una vegada abonats pel Propietari, són de l’exclusiva propietat d’aquest; de la

diferència s’acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus del projecte i

seva vigilància i conservació serà responsable el Contractista.

sempre utilitzant com a base la justificació de preus inclosa en l’annex corresponent de projecte, i en

En cap cas el Contractista podrà demanar una certificació d’aplec avançada ni cap certificació a compte

segon lloc al banc de preus d’ús més freqüent en la localitat (ITEC).

per compra de materials. Les compres prèvies van a compte del Contractista fins la seva utilització en

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.

obra.

19. 3. Reclamacions d’augment de preus per causes diverses

20. OBRES PER ADMINISTRACIÓ

Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació

Es diuen “Obres per Administració” aquelles en les que les gestions que calen per a la seva realització

oportuna, no podrà sota cap pretext d’error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre

les porti directament el propietari o la Direcció d’Obra, bé per si o per un representat seu, o bé

corresponent del pressupost que serveixi de base per l’execució de les obres (amb referència a

mitjançant un constructor.

facultatius).

Les obres per administració es classificaran en les dues modalitats següents:
a) Obres per administració directa.

19. 4. Formes tradicionals de mesurar o d’aplicar els preus

b) Obres per administració delegada o indirecta.

En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte de l’aplicació dels preus o
de la forma d’amidar les unitats d’obra executades, s’entendrà al previst en primer lloc, el Plec General
de Condicions Tècniques, i en segon lloc, el Plec General de Condicions particulars.

20.1. Obres per administració directa
Es denominen “Obres per Administració directa” aquelles en les que el Propietari de l’Obra per sí mateix
o mitjançant un representant seu, que pot ésser el propi Director de l’Obra, expressament autoritzat
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aquests efectes, porti directament les gestions necessàries per l’execució de l’obra, adquirint els

especificant el nombre d’hores treballades en l’obra pels operaris de cada ofici i la seva

materials, contractant el seu transport a l’obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les

categoria, acompanyada a dites nòmines una relació numèrica dels encarregats,

operacions necessàries per que el personal i els obrers contractats per ell pugin realitzar-la; en aquestes

capatassos, caps d’equip, oficials i ajudants de cada ofici, manobres especialitzats i

obres el constructor, si n’hi hagués, o si l’encarregat de la seva realització és només un depenent del

lliures, administratiu d’obra, guardes, etc., que hagin treballat en l’obra durant el termini

propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que si reuneix en sí, per tant, la

de temps a que corresponguin les nòmines que es presentin.

doble personalitat de Propietari i Contractista.

c) Les factures originals dels transports de materials posats en l’obra o de retirada de
runes.
d) Els rebuts de llicència, impostos i a més a més càrregues inherents a l’obra que hagin

20.2. Obres per administració delegat o indirecta

pagat o en la qual la gestió hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és

Es considera “Obra per administració delegada o indirecta” la que convé un Propietari i un Constructor

sempre a compte del propietari. A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia

per què aquesta, per compte d’aquell i com delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es

obra en la qual la gestió o pagament hagi intervingut el Constructor s’aplicarà, a falta de

convinguin.

conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest
Són, per tant, característiques peculiars de les “Obres per Administració delegat o indirecta” les

percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d’accidents,

següents:

les despeses Generals que el Constructor origini als treballs per administració que
realitzi i el Benefici Industrial del mateix.

a) Per part del Propietari, l’obligació d’abonat directament o mitjançant del Constructor,
totes les despeses inherents a la realització dels treballs convenients, reservant el
Propietari la facultat de poder ordenar, bé per sí

20.4. Abonament al contractista dels comptes d’administració delegat
mateix o mitjançant el Director en la seva representació, l’ordre i la marxa dels treballs, a
l’elecció dels materials i aparells que en els treballs han d’emprar-se i, en suma, tots els
elements que consideri necessaris per regular la realització dels treballs convenients.
b) Per part del Contractista, l’obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els
seus coneixements constructius, als mitjans auxiliars necessaris i, en suma, tot el que,

Llevat del pacte diferent, els abonaments al Constructor dels comptes d’Administració delegats els
realitzarà el
Propietari mensualment segons les parts de treballs realitzats aprovats pel propietari o per la seva
delegació representant.

en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l’execució dels treballs, pel que

Independentment, el Director d’Obra redactarà, amb igual periodicitat, l’amidament de l’obra realitzada,

percebrà per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l’import total de les

valorant-li d’acord al pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al

despeses efectuades i abonades pel Constructor.

Constructor llevat de que s’hagués pactat el contrari contractualment.

20.3. Liquidació d’obres per administració

20.5. Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers

Per la liquidació dels treballs que s’executen per administració delegada o indirecta, regiran les normes

Si de les parts mensuals d’obra executada que preceptivament ha de presentar el Contractista-Director,

que a la fi s’estableixin a les “Condicions particulars d’índole econòmic” vigents en l’obra; a falta d’elles,

aquest adverteixin que els rendiments de la mà d’obra, en totes o en algunes de les unitats d’obra

els comptes d’administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la que

executada, fossin notòriament inferiors als rendiments normals generalment admesos per unitats d’obra

s’haurà d’acompanyar i agrupats en l’ordre que s’expressen, els documents següents tots ells

iguals o similars, ho notificarà per escrit al Constructor, amb la fi de que aquest faci les gestions

conformats per la Direcció d’Obra.

necessàries per augmentar la producció en la quantia assenyalada pel Director.

a) Les factures originades dels materials adquirits per als treballs i el document adient que
justifiqui el dipòsit o la col·locació de dits materials en l’obra.
b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a l’establert en la legislació vigent,

Si feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als
normals, el Propietari queda facultat per ressarcir-se de la diferència, rebaixant el seu import del quinze
per cent (15 per 100) que per als conceptes abans expressats correspondria abonar-ho al Constructor
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en les liquidacions quinzenals que preceptivament han d’efectuar-s’hi. En cas de no arribar ambdós

següents al seu rebut, el Director acceptarà o rebutjarà les reclamacions del Contractista, si n’hi hagués,

parts a un acord en compte en quant els rendiments de la mà d’obra, es sotmetrà el cas a arbitratge.

donant compte el mateix de la seva resolució, podent aquest, en el segon cas, acudir davant del
Propietari contra la resolució del Director en la forma previnguda en els “Plecs Generals de Condicions
Facultatius i Legals”.

20. 6. Responsabilitat del constructor
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, expedirà el Director la
En els treballs d’ “Obres per Administració delegada”, el Constructor només serà responsable dels

certificacions de les obres executades.

efectes constructius que pugin tenir els treballs o unitats per l’execució i també dels accidents o
perjudicis que pugin sobrevenir els obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures
necessàries que en les disposicions legals vigents s’estableixen.

El material aplegat a peu d’obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins
el noranta per cent (90 per 100) del seu import, els preus que figuren en els documents del Projecte,
sense afectar-los del tant per cent del contracte.

En canvi, no serà responsable del mal resultat que pugin donar els materials i aparells elegits amb
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període a que es refereix, i tindran

arranjament a les normes establertes a l’esmentat article.

el caràcter de document i lliurés a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven
En virtut de l’anteriorment consignat, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs

de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions aprovació ni recepció de les obres que

defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior.

comprenen.
Les relacions valorades contindran només l’obra executada en el termini a que la valoració es refereix.
En el cas de que el Director l’exigeixi, les certificacions s’estendran a l’origen.

21. ABONAMENT DE LES OBRES
Previ amidament i aplicant el total de les diverses unitats d’obra executades, del preu unitari invariable

21.2. Millores d’obres lliurament executades

estipulat per endavant per cada una d’elles. S’abonarà al Contractista l’import de les unitats compreses
en els treballs executats i ultimats d’acord i subjecció als documents que constitueixen el Projecte, les
que serveixen de base per l’amidament i valoració de les diverses unitats.

Quan el Contractista, inclòs amb autorització del Director, emprarà materials de la més acurada
preparació o més grans que les indicades en el Projecte o substituint-se una classe de fàbrica amb una
altra que tingués assignat un preu més alt, o executés amb majors dimensions qualsevol part de l’obra,
o, en general, introdueixi

21.1. Relació valorades i certificacions

en aquest i sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a judici del Director, no

Al final de cada més i dins dels 10 dies hàbils anteriors en finalitzar el més, formarà el Contractista una

tindrà dret, tot i així, més que a l’abonament de el que li pogués correspondre en el cas de que hagués

relació valorada de les obres executades durant el mes previst.

construït l’obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada.

L’executat pel Contractista, en les condicions preestablertes comprovades per la Direcció Facultativa de
la qual valorarà aplicant el resultat de l’amidament general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral

21.3. Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada

corresponent per cada unitat d’obra, els preus assenyalats en el pressupost per cada una d’elles, tenint
present a més a més l’establert en el present “Plec General de Condicions econòmiques” respecte a
millorar o substituir el material i les obres accessòries i especials, etc.
Al Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessaris per estendre aquesta relació, facilitarà
a la Direcció Facultativa les dades corresponents de la relació valorada, acompanyades d’una nota
d’enviament, l’objecte de que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data del rebut de

L’abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s’efectuarà d’acord amb un preu establert i
en el mes en que aquest s’hagi executat.
Les partides que figuren com "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques particulars, en els
quadres de preus o en els Pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un
cop realitzats els treballs als quals corresponen.

l’esmentada nota, pugui el Contractista examinar-les i tornar-les signades amb la seva conformitat o fer,

Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus núm. 1 i, en el seu defecte,

en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies

a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus.
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Si el propietari no efectués el pagament de les obres executades, dins del termini estipulat en el
Contracte al que correspon el termini convenient, el Contractista tindrà a més el dret de percebre

Pagaments

l’abonament d’un interès de demora amb base oficial durant l’espai de temps del retard i sobre l’import
Els pagaments s’efectuaran les oficines de la Propietat en els terminis prèviament establerts, i el seu

de les esmentades certificacions.

import correspondrà precisament al de les certificacions d’obra conformades pel Director d’Obra, en
Si encara transcorreguts dos mesos a partir del termini de d’aquest termini d’un mes sense realitzar-se

virtut de les quals es verifiquen aquells.

el pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació
corresponent a les obres executades i dels materials aplegats, sempre que aquests reuneixin les
condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per l’acabament de l’obra

Abonament de treballs executats durant el termini de garantia
Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s’hagués executat qualsevol treball,

contractada o adjudicada.
Malgrat tot el que anteriorment s’ha exposat, es rebutjarà tota sol·licitud de resolució del contracte

per al seu abonament es procedirà així:
1º Si els treballs que es realitzen estiguin especificats en el Projecte, i sense causa
justificada no s’haguessin realitzat pel Contractista al seu temps degut, i el Director
exigirà seva realització durant el termini de garantia, seran valorats als preus que figuren

fonamentat en la demora esmentada de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de
la sol·licitud indicada ha invertit en obra o en materials aplegats admissibles a la part de pressupost
corresponent al termini d’execució que tingui assenyalat en el contracte.

en el seu Pressupost i abonats d’acord amb l’establert en els “Plecs Particulars” o en el

No s’admetran millores d’obra, més que en el cas en que el Director hagi ordenat per escrit l’execució de

seu defecte en els Generals, en el cas de que els preus esmentats fossin inferiors a les

treballs nous o que millorin la qualitat dels contractes, així com la dels materials i aparells previstos en el

que regeixen en l’època de la seva realització;

contracte. Tampoc s’admetran augments d’obra en les unitats contractades, llevat de casos d’error en
els amidaments del Projecte, a menys que el Director ordeni, també per escrit, l’ampliació dels
contractes.

en cas contrari, s’aplicaran aquests últims.
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdós parts contractants, abans de la seva
2º Si s’han executat treballs necessaris per a la reparació de desperfectes ocasionats per

execució o ocupació, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels

l’ús de l’obra, per haver estat aquest utilitzats durant el termini indicat pel Promotor, es

nous materials i els augments que totes aquestes millores o augments d’obra suposin sobre l’import de

valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament retallats.

les unitats contractades.

3º Si s’han executat treballs per la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de
la construcció de la qualitat dels materials, res s’abonarà per ells al Contractista.

Es seguirà el mateix criteri i procediment, quant el Director introdueixi innovacions que suposin una
reducció apreciable en els imports de les unitats d’obra contractades.

22. INDEMNITZACIONS MÚTUES

23. UNITATS D’OBRA DEFECTUOSOS PER ACCEPTABLES

22.1. Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d’acabament de les

Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa per acceptable a judici del Director de les

obres

obres, aquest determinarà el preu o partir d’abonament després d’escoltar al Contractista, el qual haurà

La indemnització per retard en l’acabament es determinarà en un dos per mil (2 per 1000) de l’import

de conformar-se amb dita resolució, només en el cas en que, trobant-se dins del termini d’execució,

total dels treballs contractats, per cada dia natural de retorn, contats a partir del dia d’acabament fixat en

prefereixi enderrocar l’obra i refer-la d’acord a condicions, sense excedir-se de l’esmentat termini.

el Calendari d’obra.
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança.

24. ASSEGURANÇA DE LES OBRES
El Contractista estarà obligat a assegurar l’obra contractada durant tot el temps que duri la seva

Demora dels pagaments

execució fins la recepció definitiva; la quantia de l’assegurança coincidirà en cada moment amb el valor
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que tingui per contracte els objectes assegurats. L’import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas
de sinistre, s’ingressarà en compte a nom del Propietari, per a què amb càrrec a ella, s’aboni l’obra que
es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi realitzant. El reintegrament de l’esmentada quantitat al

En cas de recepcions parcials, regirà el que disposa l’article 147.5 de la LCAP.
A mesura que s’executa el projecte existeix un seguit d’acords i modificacions i es genera una sèrie de
documentació que reflecteixen tal i com s’han desenvolupat els treballs.

Contractista s’efectuarà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat
de conformitat expressa del contractista, fet en documents públics, el Propietari podrà disposar de dit
import per a tasques diferents de les de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció de l’anteriorment

Les necessitats del moment poden provocar que el disseny que s’havia considerat com correcte no es
pugui realitzar degut a nous condicionats que puguin aparèixer en la fase l’execució del projecte.

exposat serà motiu suficient per que el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança,

Això pot comportar que el que realment es construeix no sigui exactament igual al que es va dissenyar, i

abonament complert de despeses, materials aplegats, etc., i una indemnització equivalent a l’import dels

per tant s’ha de reflectir en alguna banda.

danys causats al Contractista pel sinistre i que no se l’haguessin abonat, però només en proporció
equivalent al que suposi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l’import
dels danys causats pel sinistre, que seran taxats a aquests efectes pel Director.
Els riscs assegurats i les condicions que figurin en la pòlissa o pòlisses d’Assegurances, els posarà el
Contractista, abans de contractar-les, en coneixement de la Propietat, per tal de recabar d’aquesta la

La finalitat de la documentació As-Built es precisament representar allò que realment s’ha construït,
deixar constància de com han quedat els diferents equips, els ajustos que tenen, els paràmetres de
protecció consignats i explicar com s’han desenvolupat els treballs.
No es donarà l’obra per finalitzada fins que el contractista no hagi lliurat la documentació As-Built per tal
de que la direcció facultativa l’aprovi i realitzi el projecte as-buit.

seva prèvia conformitat.
Un cop aprovada la documentació com definitiva s’hauran de lliurar cinc copies en paper més una copia
en suport informàtic (CD), i desenvolupades amb programes d’OFFICE i AUTOCAD.

25. RECEPCIÓ D’OBRA I TERMINI DE GARANTIA
Neteja final de les obres

Entre les feines ha executar pel contractista hi ha tota la documentació i tràmits necessaris per tal de
legalitzar les noves instal·lacions. S’ha de tenir pressent que les despeses de legalització seran a càrrec
del contractista. I que no es considerada l’obra com finalitzada fins que no estiguin tots els documents

El Contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra i abans de la seva recepció, a la

de legalització aprovats pels organismes corresponents.

neteja de l’obra. Retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions,
magatzems, edificis, etc., que segons la direcció d’obra no s’hagin de conservar durant el termini de

Termini de garantia

garantia i, en general, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat.
El termini de garantia serà d’un (1) any , comptat a partir de la signatura de l’acta de recepció, llevat que
Recepció de les obres

en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui expressament aquest

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de les obres
practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del Contractista. Si les obres es trobessin en estat

termini.
Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte.

de ser admeses, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de ser
rebudes, es farà constar i es donaran al Contractista les instruccions oportunes per arranjar els

En cas que l’obra s’arruïni, un cop finalitzat el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció,

desperfectes observats, tot fixant-se un termini per esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica

degut a l’incompliment del contracte per part del Contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis

efectuarà un nou reconeixement i, en el cas de que els arranjaments s’hagin efectuat correctament,

durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepció.

s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció.
Abans de la recepció, el Contractista aportarà a la direcció facultativa les actes de recepció signades per

26. CONSERVACIÓ DE LES OBRES

les diferents companyies de tots els serveis: aigua, telèfon, gas, mitjana i baixa tensió, així com la
legalització de les instal·lacions d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus d’instal·lació
elèctrica, de les quals haurà d’aportar tota la documentació necessària (projectes i butlletins, contracte
de manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent.

Definició: Es defineix com a conservació de l'obra els treballs de neteja, acabaments, entreteniments i
reparació, i tots aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en perfecte estat de
funcionament i policia. L'esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sota el mateix
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contracte (obra principal, balissatge, senyalitzacions i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions
elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).
El present article serà d'aplicació des de l'ordre d’endegaments de les obres fins a la recepció definitiva.
Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte de Contractista.
Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o hagin estat objecte de
robatori. El Contractista haurà de tenir en compte el càlcul de les seves proposicions econòmiques les
despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients.

A Barcelona, Desembre de 2020

L’Autor del Projecte:

Esteve Baqué Estebe
Enginyer Industrial
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

B - MATERIALS

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

B0 - MATERIALS BÀSICS

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

B01 - LÍQUIDS

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

B011 -

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

NEUTRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

B0111000.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).

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

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l’obra i si no es tenen antecedents de l’ aigua que es vol utilitzar, o es tenen
dubtes, s’ha d’analitzar l’aigua per determinar:
- Exponent d’hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
- Contingut d’hidrats de carboni (UNE 7132)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)
En cas d’utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els
assajos anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó
preparat o de prefabricats, s’ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris
contemplats en l’apartat 78.2.2.1 de 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.

___________________________________________________________________________
_

B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 - GRANULATS
B031 -

SORRES
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En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de
l'EHE.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0312020,B0311010.

SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra
procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment
autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
- De pedra calcària
- De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi
explícitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs
oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més,
els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser
adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:
- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles: <= 40
- Continguts màxims d'impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la
confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q,
traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20
kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en
pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <=
0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una
classe d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%: <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d'alta resistència: < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de
reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de
reactivitat àlcali sílice o àlcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el
tipus de reactivitat potencial és àlcali carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE
146.507 EX Part 2.
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos
¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦
¦ 4 mm ¦ 2 mm ¦ 1 mm ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦ 0 ¦ 4 ¦ 16 ¦ 40 ¦ 70 ¦ 77 ¦ (1) ¦
¦Inferior¦ 15 ¦ 38 ¦ 60 ¦ 82 ¦ 94 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
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(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.

Contingut de matèries perjudicials: <= 2%

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%

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I
DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la
construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o
química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc
d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures,
capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció
facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les
condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna
classe específica d'exposició: <= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe
específica d'exposició: <= 16% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83130):
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en
pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+-------------------------------------------------+
¦ Tamís ¦ Percentatge en ¦ Condicions ¦
¦ UNE 7-050 ¦ pes que passa ¦
¦
¦ mm
¦ pel tamís ¦
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ 5,00 ¦
A
¦
A = 100 ¦
¦ 2,50 ¦
B
¦ 60 <= B <= 100 ¦
¦ 1,25 ¦
C
¦ 30 <= C <= 100 ¦
¦ 0,63 ¦
D
¦ 15 <= D <= 70 ¦
¦ 0,32 ¦
E
¦ 5 <= E <= 50 ¦
¦ 0,16 ¦
F
¦ 0 <= F <= 30 ¦
¦ 0,08 ¦
G
¦ 0 <= G <= 15 ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ Altres ¦
¦ C - D <= 50 ¦
¦ condi- ¦
¦ D - E <= 50 ¦
¦ cions ¦
¦ C - E <= 70 ¦
+-------------------------------------------------+
Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un
terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han
d'emmagatzemar per separat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I
DEMOLICIONS:
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora
dels residus.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament
proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de
l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i
ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha
d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no
compleixen amb l'article 28.4.1.

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de
l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient
informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser,
abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les
especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d'argila (UNE 7133).
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes
específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant
rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions
aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica
d'exposició
- 75, en la resta de casos
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En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques
dolomítiques que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder
acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6%
en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la
presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva
detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i
si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els
mateixos components però sense els fins.
S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.

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

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
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 - GRANULATS
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 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que
passa pel tamís 0,40 (UNE 7050).
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.

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)
- 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.
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 - GRANULATS
B033 -

GRAVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0331Q10.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:
- Confecció de formigons
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments
- Material per a drenatges
- Material per a paviments
El seu origen pot ser:
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints
d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
Els granulats naturals poden ser:
- De pedra granítica
- De pedra calcària
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són
els següents:
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó
- Granulats reciclats provinents de formigó
- Granulats reciclats mixtes
- Granulats reciclats prioritariament naturals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.

CARACTERÍSTIQUES 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 l'EHE. A més,
els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser
adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:
- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles: <= 40
- Continguts màxims d'impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de
l'EHE.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I
DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la
construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o
química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc
d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures,
capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al
10% en pes.
Contingut de maó + morters + formigons: >= 90% en pes
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible: Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.
Contingut de formigó: > 95%
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o Iib
- Protecció de cobertes
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- Bases i subbases 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, dolomític; 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 peça 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 més 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 d'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 petrogràfic, per a obtenir el tipus de
reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de
reactivitat àlcali sílice o àlcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el
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tipus de reactivitat potencial és àlcali carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE
146.507 EX Part 2.
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs
oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE

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 granulat.

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 (tamís 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
(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 les següents
condicions:
- Mida màxima de l'àrid: Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient d'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).

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

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
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 Instrucción de la Dirección General de
Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC:
Drenaje superficial
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament
proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de
l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt
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estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i
ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha
d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no
compleixen amb l'article 28.4.1.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
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 l'EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de
l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient
informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser,
abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les
especificacions:
- 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 pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes
específic 2 (UNE EN 1744-1).
Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
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 procedència i qualitat corresponent.
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència 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'àrids 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.

___________________________________________________________________________
_
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 - GRANULATS
B037 -

TOT-U

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 d’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
- 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.
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
│
└────────────────────────────────────────────────┘
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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
Coeficient de neteja (Annex C de la UNE 146130): < 2
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): Nul
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I
DEMOLICIONS:
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora
dels residus.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
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.
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.
OPERACIONS DE CONTROL EN TOT-U ARTIFICIAL:
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 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor:
- Índex de llenques (UNE EN 933-3)
- Partícules triturades (UNE EN 933-5
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.

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.

B0 - MATERIALS BÀSICS
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B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B051 -

CIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0512401.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que,
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un
cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la
Comunitat Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de
produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i
assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat
de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
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 ¦
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+------------------------------------------------------+
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM
IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker
han de ser declarats a la designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma
UNE-EN 197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de
durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008
de 6 de juny.
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN
14647.
CIMENTS BLANCS (BL):
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305
i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram
de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117): >= 85
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que
han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als
ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir
el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al
ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el
tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦
I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦ II/A-S ¦
¦
¦ II/B-S ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice ¦ II/A-D ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦ II/A-P ¦
¦
¦ II/B-P ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦ II/A-V ¦
¦ volants
¦ II/B-V ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦ III/A ¦

¦ forn alt
¦ III/B ¦
¦
¦ III/C ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦ IV/A
¦
¦
¦ IV/B
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A ¦
+------------------------------------------------------+
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques,
químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns
homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de
la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves
condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos
- Classes 42,5 : 2 mesos
- Classes 52,5 : 1 mes
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de
los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y
productos prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a
normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas
por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción
de Cementos (RC-08).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de
conformidad de los cementos comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y
criterios de conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes
al agua de mar.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS
COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i
per a la fabricació de productes de construcció,
- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per
a la fabricació de productes de construcció:
- Sistema 1+: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a
mínim:
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de
producció
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i
prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques
- referència a la norma armonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components
principals) i classe resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de
pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a
l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
- identificació del vehicle que el transporta
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS
(BL) I CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de
juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent
informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de
juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
OPERACIONS DE CONTROL:
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:
- Una primera fase de comprovació de la documentació
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de
comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i
mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs
complementaris.
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de
comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:
- Albarà o full de subministrament.
- Etiquetatge
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat
del Reial Decret 1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant
signat.
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de
reconeixements del distintiu.
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a
una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el
Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o
per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la
mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els
Annexes 5 i 6 de la RC-08.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a
assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la
composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada
preventivament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la
documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui
completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de
meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu
aspecte o color.
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris
establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs
per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot
únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.

___________________________________________________________________________
_

B0 - MATERIALS BÀSICS
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B053 -

CALÇS

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 l’estabilitat sigui
confirmada després de 28 dies de conservació en aigua, segons l’ assaig donat en la norma
UNE-EN 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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

B0532310.

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.
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.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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

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 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.
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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 de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació segü ent, 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:
- 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.

___________________________________________________________________________
_

B0 - MATERIALS BÀSICS
B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B064 -

FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B064300C.
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.
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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 pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó
pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-8090-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 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.
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 (UNEEN 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
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- 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.
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). Dita fórmula inclourà:
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d’àrid a la mescla.
- La granulometria de la mescla d’àrids pels 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 obligatò ria la utilització d’un inclusor d’aire, i en
aquest cas, la proporció d’aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
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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 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.
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 EHE08, 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 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 granulomè tric (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 procedè ncia 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 granulomè tric (UNE
EN 933-1)
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- 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 estadí stic: 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 i <= 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
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.
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- Si fos inferior al seu 90%, però no al se u 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 e s reconstruirà, a càrrec del Contractista.
Les sancions referide s no podran ser inferiors a l’aplicació d’una penalit zació 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.

___________________________________________________________________________
_

B0 - MATERIALS BÀSICS
B06 - FORMIGONS DE COMPRA
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'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 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-8090-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 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.
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
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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 (UNEEN 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 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):
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- 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). Dita fórmula inclourà:
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d’àrid a la mescla.
- La granulometria de la mescla d’àrids pels 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 obligatò ria la utilització d’un inclusor d’aire, i en
aquest cas, la proporció d’aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
firmes y pavimentos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades
següents:
- Identificació del subministrador
- 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.
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 EHE08, 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:
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- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de
plantes <= 2
- Massissos:
- Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d’un lot procediran del mateix
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.
En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s’ha efectuat
el reconeixement, conforme 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 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 granulomè tric (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 procedè ncia 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 granulomè tric (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 estadí stic: 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 i <= 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
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- 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
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 se u 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 e s reconstruirà, a càrrec del Contractista.

Les sancions referide s no podran ser inferiors a l’aplicació d’una penalit zació 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.

___________________________________________________________________________
_

B0 - MATERIALS BÀSICS
B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B06N -

FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B06NLA2B.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a
millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari
d’un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.
S'han considerat els materials següents:
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del
formigó estructural al procés d’abocat
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W,
CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns
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- Altres formigons executats a l’obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns
excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM
III/C
Els àrids a utilitzar poden ser s orres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries
siderúrgiques adequades. S’ha de poder utilitzar fins a un 100 % d’àrid gros reciclat, sempre
que compleixi amb les especificacions de l’annex 15 de la EHE-08 amb respecte a les
condicions físico-mecàniques i als requisits químics.
S’hauran d’utilitzar additius reductors d’aigua, ja que els formigons d’ús no estructural
contenen poc ciment.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08.
El control dels components s’ha de realitzar d’acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del
granulat.
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2,
i es recomanable que l a mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm.
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.
S’ha d’utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2 , tret que la DF indiqui el
contrari.
En cap cas la proporció en pes de l’additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Si s’utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.
Classe resistent del ciment: >= 32,5
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
Toleràncies respecte de la dosificació:
- Contingut de ciment, en pes: ± 3%
- Contingut de granulats, en pes: ± 3%
- Contingut d’aigua: ± 3%
- Contingut d’additius: ± 5%
- Contingut d’addicions: ± 3%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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 del certificat de marcatge CE,o identificació d’autoconsum
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Data i hora de lliurament
- Quantitat de formigó subministrat
- Designació del formigó d’acord amb l’ annex 18 de la EHE, indicant el tipus (HL- per a
formigons de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a compressió o la
dosificació de ciment, la consistència i la mida mà xima del granulat.
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:
- Tipus i contingut de ciment
- Relació aigua ciment
- Contingut en addicions, si es el cas
- Tipus i quantitat d’additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Identificació del ciment, additius i addicions emprats
- Identificació del lloc de subministrament
- Identificació del camió que transporta el formigó
- Hora límit d’ús del formigó
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista
- Control de les condicions de subministrament.
- Comprovació de la consistència (con d’Abrams) (UNE-EN 12350-2)
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la
dosificació correcta.
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el
formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, o quan es disposi d’un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6
mesos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.
No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.
Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’ac ceptarà 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.
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El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.

___________________________________________________________________________
_

Característiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506)
Resistència a la tracció:
- Qualitat recuit: =< 600 N/mm2
- Qualitat dur: > 600 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre: taula 1 UNE 36-732

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades
següents:
- Identificació del fabricant o nom comercial
- Identificació del producte
- Diàmetre i llargària dels rotlles
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A - FERRETERIA
B0A1 -

FILFERROS
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

B0A14200.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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 l’adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del
article 6.5 UNE 36-732.

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).

___________________________________________________________________________
_

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES
B0B2 -

ACER EN BARRES CORRUGADES
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

¦

B0B2A000.
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
- 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.
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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: dmín <= 0,6 dmàx
(dmín: diàmetre nominal de l’armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l’armadura més
gruixuda)
- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetr e 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.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual
agressivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en
obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions
superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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
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- 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
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l’obra:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article
32º de la norma EHE-08.
- Inspecció visual del material i observació de les marques d’identificació.
- Quan l’acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la
verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin
deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l’article 32 de la
EHE-08.
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l’elaboració
d’armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a la EHE-08 i a la UNE-EN 10080.
La demostració d’aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:
- La possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l’ annex 19 de la
EHE-08
- La realització d’assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la
quantitat d’acer subministrat:
- Subministrament < 300 t:
Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els
següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d’acer
utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l’allargament de ruptura, i
l’allargament sota càrrega màxima.
- Subministrament >= 300 t:
Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del
cas anterior.
Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat,
signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada subministrament.
A més, facilitarà una cò pia del certificat del control de producció del fabricant, on es recullin
els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s’efectuaran
assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjanç ant la determinació de les característiques
químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs.
La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de
control de producció per a ser acceptada:
%Cassaig = %Ccertificat: ±0,03
%Ceq assaig = %Ceq certificat: ±0,03
%Passaig = %Pcertificat: ±0,008
%Sassaig = %Scertificat: ±0,008
%Nassaig = %Ncertificat: ±0,002
Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim
15 barres. Par a cada lot, s’assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent

- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i
l’allargament de ruptura
- En el cas d’estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l’acer es podrà demostrar
mitjançant la presentació d’un informe d’assaigs, de com a màxim un any d’antiguitat, que
compleixin amb l’article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat
- En el cas d’estructures situades en zona sísmica, el comportament de l’acer es podrà
demostrar mitjançant la presentació d’un informe d’assaigs, de com a màxim un any
d’antiguitat, que compleixin amb l’article 32º , i realitzat en un laboratori acreditat.
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la
seva fabricació en obra:
El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les
caracterí stiques mecàniques, les d’adherència, i les de les seves dimensions geomètriques,
així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.
En cas de disposar d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la
realització de les comprovacions experimentals.
Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:
- Pes del lot <= 30 t
- Les armadures fabricades a central aliena a l’obra, hauran de ser subministrades en
remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla
- Si es fabriquen a obra, les que s’hagin produït en un període d’1 mes
- Estar fabricades amb el mateix tipus d’acer i forma de producte
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:
- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l’assaig a tracció sobre
2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l’ acer estigués en
possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs
sobre una única proveta. En el cas que no s’hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà
eximir la realització d’aquest assaigs.
- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot,
corresponents a les combinacions de diàmetres mé s representatius del procés de soldadura,
realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i
assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans.
Si l’acer estigués en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà
realitzar els assaigs sobre una única proveta.
- Comprovació de la conformitat de les característiques d’adherència:
Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot
d’acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l’acer
disposi d’ un certificat de les característiques d’adherència segons l’annex C de la UNE EN
10080, només caldrà determinar l’altura de la corruga.
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la
correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d’acer entre el indicat en el projecte
i la fulla de subministrament. A mé s es revisarà que l’alineació dels seus elements rectes, les
seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple
vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomè triques
respecte a les formes d’especejament del projecte són conformes amb les toleràncies
establertes en el mateix, o conformes a l’annex 11 de la EHE-08.
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:
Si s’utilitza una soldadura resistent per a l’elaboració de l’armat a fàbrica, la DF haurà de
demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d’ un distintiu de
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qualitat oficialment reconegut. Si l’elaboració de l’armat es fa a obra, la DF permetrà la
realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d’execució intens.
A més, la DF haurà de disposar la realització d’una sèrie de comprovacions experimentals de
la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d’acord amb 7.2 de la UNE 36832.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d’ acord a la norma UNE 36092 i a la EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les
estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el
cas de que disposi de l’ esmentada marca de qualitat de producte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
S’acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecà niques de
l’armadura presentin resultats conformes als marges definits a la EHE-08 (art. 32.2). En el cas
d’altres processos, s’acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les
especificacions establertes.
En cas de no complir-se alguna especificació, s’efectuarà una nova presa de mostres del
mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment d’alguna especificació, es rebutjaria el lot.
En el cas de l’acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d’adherè ncia,
s’acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l’art. 32.2 de la EHE-08. En
cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un
incompliment d’ alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d’oxidació excessiu que pugui afectar a
les seves condicions d’adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un
raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior
al 1%. S’ haurà de comprovar que un cop eliminat l’òxid, l’altura de la corruga compleix amb
els límits establerts a l’art. 32.2 de la EHE-08.
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà
l’armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les
comprovacions resulten satisfactòries, s’acceptarà la remesa, prèvia substitució de l’ar madura
defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.

___________________________________________________________________________
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D2 -

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 56533) (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°

TAULONS
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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.

B0D21030.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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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
No hi ha normativa de compliment obligatori.

___________________________________________________________________________
_

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS
B9E1 -

PANOTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9E13200.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a
pavimentació.
S'han considerat les peces següents:
- Panot gris per a voreres
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar 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.
Llargària: <= 1 m

Relació entre la llargària total i el gruix: > 4
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
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 l’amplària respecte de l’amplària nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 3 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 3 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d’una mateixa peça: <= 3 mm
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300
mm):
- Classe 1 (marcat J):
- Llargària <= 850 mm: 5 mm
- Llargària > 850 mm: 8 mm
- Classe 2 (marcat K):
- Llargària <= 850 mm: 3 mm
- Llargària > 850 mm: 6 mm
- Classe 3 (marcat L):
- Llargària <= 850 mm: 2 mm
- Llargària > 850 mm: 4 mm
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió
màxima superior a 300 mm):
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 1,5 mm
- Concavitat màxima: 1 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2,5 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 4 mm
- Concavitat màxima: 2,5 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigón. Especificaciones y métodos de
ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe:
A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per
exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les
seves modificacions),
- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront
del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de
vianants i de vehicles:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data en que el producte és declarat apte per a l’ús en el cas de que es lliure amb anterioritat
a la mencionada data
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors
declarats pel fabricant:
- Dimensions nominals
- Resistència climàtica
- Resistència a flexió
- Resistència al desgast per abrasió
- Resistència al lliscament/patinatge
- Càrrega de trencament
- Comportament davant el foc
- Referència a la norma UNE-EN 1339
- Identificació del producte
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El sí mbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la
següent informació:
- Nom o marca identificativa del fabricant
- Direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- Referència a la norma EN 1339
- El tipus de producte i l’ús o usos previstos
- Informació sobre les característiques/mandats a declarar

Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les
zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més:
- Resistència al trencament
- Resistència al patinat/lliscament
- Durabilitat
Per als productes destinats a paviments d’ús interior:
- Reacció al foc
- Resistència a la ruptura
- Resistència al patinat/lliscament
- Durabilitat
- Conductivitat tèrmica (si procedeix)
Els productes destinats a ús en cobertes:
- Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori
OPERACIONS DE CONTROL:
- En cada subministrament, es realitzaran els controls segü ents:
- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i
recepció del certificat de qualitat del fabricant.
- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6
peces) per tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339)
- Sobre 3 mostres de 3 peces:
- Absorció d’aigua
- Gelabilitat
- Permeabilitat i absorció d’aigua per la cara vista
- Resistència al xoc
- Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna
- Resistència a flexió
- Estructura
- Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra)
- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material disposi
de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir
dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de
qualitat de producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma
UNE-EN 1339.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomè tric, han de complir les
especificacions del plec. En cas d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc, fins
al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del
subministrament.
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les
peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest
requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres mé s procedents del mateix lot,
acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a l’especificat.
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BB -

MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BBA - MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
BBA1 -

MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBA1M000,BBA14100,BBA11000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments.
S'han considerat les pintures següents:
- Pintura reflectora
- Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú
PINTURA REFLECTORA:
Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103.
No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls.
En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar
completament homogeni, sense que apareguin pigments flotant en la superfície.
Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per polvorització o
d'altres mitjans mecànics (MELC 12.03).
La pel·lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni
desigualtats en el to del color ni en la brillantor.
El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic.
Temps d'assecatge (UNE 135-202): < 30 min
Sagnat (MELC 12.84): >= 6
Color (ASTM D 2616-67): < 3 Munsell
Reflectància (MELC 12.97): >= 80
Poder de cubrició (UNE 48-081): >= 0,95
Consistència (MELC 12.74): 80-100 U.K.
Matèria fixa (MELC 12.05): ± 2 unitats
Conservació dins l'envàs: bo
Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083): <= 5 U.K.
Estabilitat dilució (MELC 12.77): >= 15%
Aspecte: bo
Flexibilitat (MELC 12.93): bona
Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91): bona
Envelliment artificial: bo
Toleràncies:
- Matèria fixa (MELC 12.05): ± 2

- Pes específic (MELC 12.72): ± 3
- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103): < 3 Munsell per a grisos
- Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67): < 2 Munsell per a grisos
- Consistència (UNE 48-076): ± 10 U.K.
- Contingut en lligant (UNE 48-238): ± 2%
- Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178): ± 1%
- Densitat relativa (UNE 48-098): ± 2%
- Poder de cubrició (UNE 48-081): <= 0,01
PINTURA NO REFLECTORA:
Tipus d'oli: soja
Tipus de lligant: soja/clorcautxú
Pes específic: 15 kN/m3
Viscositat Stomer a 25°C: 83 unitats krebs
Temps d'assecatge:
- Sense pols: 30 min
- Sec: 2 h
- Dur: 5 dies
- Repintat: >= 8 h
Dissolvents utilitzables: universal/toluol
Rendiment: 2,5 m2/kg
Toleràncies:
- Pes específic: ± 1 kN/m3
- Viscositat Stomer a 25°C: ± 1 unitat krebs
- Rendiment: ± 0,5 m2/kg

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura.
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no
exposats al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h.
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 135200-2:1997 EX Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal.
Parte 2: Materiales. Ensayos de laboratorio.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament, es comprovarà que l’ etiquetatge dels envasos contingui les dades
exigides en les especificacions.
- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un paí s de la UE,
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.
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- Per a cada subministrament, s’exigirà el certificat de qualitat del fabricant, on constin els
resultats dels assaigs següents:
- Punt d’inflamació (UNE 104281-1-12)
- Envelliment artificial (UNE-EN ISO 11507)
- Capacitat de cobriment en humitat (MELC 12.96)
- Consistència (MELC 12.74)
- Punt de reblaniment (UNE 135222)
- Temps d’assecatge (MELC 12.71)
- Estabilitat al calor (UNE 135222)
- Quantitat de matèria fixa (UNE EN ISO 3251, UNE 48238)
- Resistència al flux (UNE 135222)
- Estabilitat (UNE 48083)
- Resistència al canvi de color per efecte d’aglomerat asfàltic (MELC 12.84)
- Flexibilitat (MELC 12.93)
- Resistència a la immersió en aigua ( UNE-EN ISO 2812-2)
- Contingut de lligant (UNE 48238)
- Contingut de pigment ( UNE-EN ISO 591-1)
- Resistència als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-2)
- Densitat relativa (UNE-EN ISO 2811-1)
En cas de pintar sobre un paviment de formigó, es realitzarà, a més, l’assaig de resistència
als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-1).
Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l’iniciï 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:
La presa de mostres, es realitzarà d’acord a les indicacions de la norma UNE 135200-2.
- En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d’ identificació es realitzarà
amb els següents criteris:
- Pintures: 5 pots d’1 litre extrets de la pistola de la mà quina, sense aire.
- Termoplàstics: Un pot original i una mostra d’uns 4 kg presa a la sortida de la màquina.
- Plàstics: 5 mostres en quantitats equivalents dels dos components.
En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió a la necessitat de repetir
algun assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del
fabricant, d’acord a les especificacions del plec.
Els assaigs d’identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas
d’incompliment, es repetirà l’assaig corresponent sobre les dues mostres reservades,
acceptant-ne el subministrament si els dos resultats són satisfactoris.
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MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
BBM1 -

SENYALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBM1BBB1,BBM1AHA1.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a proteccions de vialitat i senyalització.
S'han considerat els elements següents:
- Placa per a senyal de trànsit i caixetins de ruta
S'han considerat els tipus de senyals de trànsit i caixetins de ruta següents:
- Amb pintura no reflectora
- Amb làmina reflectora d'intensitat normal
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT:
L'element, placa o caixetí, ha d'estar format per l'estampació d'una planxa d'alumini o acer
galvanitzat, recoberta amb l'acabat que li sigui propi de pintura no reflectora, o làmina
reflectora.
La utilització de materials d'una altra naturalesa o un altre tipus de planxa d'alumini haurà de
ser aprovada per la DF.
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la
intempèrie.
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials.
Ha d'estar construït amb un reforç perimetral format amb la mateixa planxa doblegada 90°.
Tindran les dimensions, colors i composició indicades en el capítol VI, secció 4a del
"Reglamento de Circulación”.
Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer galvanitzat utilitzats
com a suport, compliràn les característiques indicades per a cadascún d'ells en les normes
UNE 135312 i UNE 135314.
Han d'estar preparats per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o abraçadores.
En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els artícles 624, 625 i 626 del
"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales".(PG 3/75)
Les plaques de planxa d'acer galvanitzat compliràn les especificacions de les normes UNE
135310 i UNE 135313.
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície.
El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense
galvanitzar.
Gruix del caixetí: 1,8 mm
Gruix de la placa: 1,8 mm
Amplària del reforç perimetral: 25 mm
Protecció del galvanitzat de la senyal (UNE 135310): 256 g/m2
Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135310): Ha de complir
Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació: >= 505 g/m2
Puresa del zinc: 98,5%
Adherència del recobriment (MELC 8.06a): Ha de complir
Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a): Ha de complir
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Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals:
- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la
norma UNE 135 331
- L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic.
- La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o
qualsevol altra imperfecció superficial
Condicions de la pel·lícula seca de pintura:
- Brillantor especular a 60°C: > 50%
- Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra
- Resistència a l'impacte (assaig 4.5): Sense trencament
- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6):
- Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments
- A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig
- Resistència a la boira salina: Ha de complir especificacions art.3.7
- Resistè ncia a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9):
- No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables
- Envelliment artificial: Ha de complir les condicions art. 3.9.
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 135331.
Toleràncies:
- Compliran la Euronorma 143
PLAQUES I CAIXETINS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA:
Els materials retrorreflectants utilitzats en senyals i rètols verticals de circulació es
classificaran, segons la seva naturalesa i característiques, en tres nivells:
- Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de
vidre incorporades a una resina o aglomerant transparent i pigmentat amb els colors apropiats.
Aquesta resina, per la part posterior, estarà sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió
o activable per calor que estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè.
- Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de
vidre encapsulades entre una pel·lícula externa, pigmentada amb els colors apropiats, i una
resina o aglomerant transparent amb la pigmentació adequada. Aquesta resina, per la part
posterior, estarà sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que
estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè.
- Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de microprismes
integrats en la cara interna d'una làmina polimèrica. Aquests elements han de ser capaç os de
reflexar la llum incident en amplies condicions d'angularitat i a les distàncies de visibilitat
considerades característiques per a les diferents senyals i rètols verticals, amb una intensitat
lluminosa per unitat de superfí cie <= 10 cd/m2 per al color blanc.
Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció però en
sentit contrari.
Ha de tenir els colors i el factor de luminancia d'acord amb el que prescriuen les normes UNE
48073 i UNE 48060, dins dels límits especificats a la norma UNE 135330 i UNE 135334.
Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines sintètiques, transparent,
flexible, de superfí cie llisa i resistent als agents atmosfèrics.
La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el
metanol, el xilol i el toluè.
La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra
imperfecció superficial.
Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135 350, han de
complir les especificacions establertes a la norma UNE 135330.
Resistència a l'impacte (UNE 48184): Sense clivelles ni desenganxades
Adherència al substrat (UNE 135330): Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 135-330): Ha de complir

Resistència al fred (UNE 135-330): Ha de complir
Resistència a la humitat (UNE 135-330): Ha de complir
Resistència als detergents (UNE 135-330): Ha de complir
Resistència a la boira salina (UNE 135-330): Ha de complir
Envelliment accelerat (UNE 135-330): Ha de complir
Condicions de la làmina reflectora:
- Gruix de la làmina reflectora: <= 0,3 mm
- Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir
- Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100): >= 40
- Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90% valor original (angle divergència 0,2° i
incidència 0,5°)
- Retracció:
- Al cap de 10 min: < 0,8 mm
- Al cap de 24 h: < 3,2 mm
- Resistència a la tracció: > 0,1 N/mm2
- Allargament: > 10%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT:
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o
metàl·lic. A l'exterior ha de figurar el sí mbol de les plaques i el nombre d'unitats.
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe
amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT:
* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de
carreteras. 1984.
* UNE 135310:1991 Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas de
chapa de acero galvanizado. Características y métodos de ensayo de la chapa.
* UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes retroreflectantes
mediante làminas con microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo.
* UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no
retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
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Per a cada subministrador diferent i tipus de senyal o cartell, es realitzaran les segü ents
comprovacions:
- Inspecció visual de les senyals i cartells, identificació del fabricant i recepció dels certificats
de qualitat on es garanteixen les condicions del plec.
- Comprovació de les característiques geomètriques sobre un 10 % de les senyals
subministrades.
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:
No s’ acceptaran els senyals que no arribin acompanyats dels corresponents certificats de
qualitat del fabricant.
L’acceptació del lot de senyals o cartells del mateix tipus, vindrà determinada d’acord al pla de
mostreig establert per a un “nivell d’inspecció I” i “nivell de qualitat acceptable” (NCA) de 4,0
per a inspecció normal, segons la norma UNE 66-020:
Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de
control definides.

___________________________________________________________________________
_

BB -

MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
BBMZ -

MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBMZ1B20.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat.
S'han considerat els elements següents:
- Suport de perfil en C i tubular per a barreres de seguretat flexibles
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització
- Accessoris o peces especials per a barreres de seguretat flexibles
- Separador per a barrera metàl·lica simple
- Separador per a barrera metàl·lica doble
- Connector de suport tubular
- Terminal en forma de cua de peix amb extrem pla per a barreres de seguretat
- Peça per a subjecció del sistema de protecció de motociclistes
- Peça angular per a extrem de barrera metàl·lica
- Topall final per a barrera metàl·lica simple

- Captallums per a barreres de seguretat
- Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat
- Captallums retrorreflectants per a senyalització horitzontal, per a fixar al paviment
SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
Element que suporta la barrera i que s'insereix en el terreny.
Fabricat amb acer tipus S 235 JR segons UNE-EN 10025.
Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats (Si<=0,03% i
Si+2,5P<=0,09%)
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO
1461.
La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179.
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): >= 70 micres
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): >= 505 g/m2
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.
Dimensions i toleràncies de suports tipus C: UNE 135122.
Dimensions i toleràncies de suports tubulars: UNE 135123.
Gruix nominal suport tipus C: 4 mm
Gruix nominal suport tubular: 3 mm
SUPORTS DE SENYALITZACIÓ:
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport de
senyalització vertical.
Per a senyals de circulació, els suports compliran les condicions de la UNE 135312, UNE
135314.
Tipus d'acer: AP 11 (UNE 36093)
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO
1461.
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): >= 70 micres
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): >= 505 g/m2
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte.
Doblegament (UNE 7472): Ha de complir
Toleràncies:
- Dimensió: ±1% (mínim ± 5mm)
- Gruix: -10% (toler.+limitada per toler. en massa)
- Massa: +8%; -6%
Allargament fins a la ruptura:
+---------------------------------+
¦Gruix ¦ Allargament mínim (%) ¦
¦ (mm) ¦--------------------------¦
¦
¦Longitudinal¦Transversal ¦
¦------¦------------¦-------------¦
¦ <=40 ¦ 26 ¦ 24
¦
¦------¦------------¦-------------¦
¦ > 40 ¦ 25 ¦ 23
¦
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¦ <=65 ¦
¦
¦
+---------------------------------+
ACCESSORIS O PECES ESPECIALS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
Accessori necessari per a la instal·lació de les barreres, així com per a assegurar el seu
correcte funcionament.
Fabricat amb acer tipus S 235 JR segons UNE-EN 10025.
Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats (Si<=0,03% i
Si+2,5P<=0,09%)
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO
1461.
La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179.
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): >= 70 micres
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): >= 505 g/m2
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.
Dimensions i toleràncies de separador, terminal cua de peix, peça angular i topall final : UNE
135122.
Dimensions i toleràncies de connector de suport tubular : UNE 135123.
Gruix nominal: 3 mm
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Captallums de forma angular, realitzat amb xapa d'acer laminat i galvanitzat en calent, recobert
a l'exterior amb una làmina reflectora, per fixar a la barrera de seguretat.
Ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident.
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació, ratlladures en la làmina reflectant ni desperfectes en la
seva superfície.
Tipus d'acer: S235JR (UNE-EN 10025-2)
Gruix: 3 mm
CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT:
Els captallums es classifiquen segons el seu ús en:
- Permanents (color blanc en la part no retrorreflectant)
- Temporals (color groc en la part no retrorreflectant)
Segons la naturalesa del retrorreflector, es classifiquen en:
- Códi 1: retrorreflector de vidre
- Códi 2: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica
- Códi 3: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica, protegit amb una superfície resistent
a l'abrasió
Si esta format per dues o més parts, s'han de poder desmuntar només amb l'eina recomanada
pel fabricant (si es necessari la seva substitució).
L'element reflectant pot ser unidireccional o bidireccional.
La zona reflectant del element ha d'estar formada per retrorreflectors de vidre o de naturalesa
polimèrica, protegits o no, aquests últims amb una superfície resistent a l'abrasió.
Els captallums retrorreflectants que hagi de ser vist des d'un vehicle en moviment, ha de tenir
les dimensions, nivell de retrorreflexió, disseny i colors, indicats en la UNE-EN 1463-1.
El contorn del cos de l'element, no ha de tenir vores afilades que puguin comprometre la
seguretat de la circulació vial.

El sistema d'ancoratge ha de garantir la seva fixació permanent i que, en cas d'arrencament o
trencament, no produeixi un perill per al trànsit ni degut a l'element arrencat ni degut als
elements d'ancoratge que pugin restar sobre la calçada.
Ha de portar marcat en la part superior, de forma indeleble i ben visible, com a mínim, el nom
del fabricant i la data de fabricació.
Les característiques tècniques de l'element han de ser les definides en la UNE-EN 1463-1 i
s'han de comprovar segons aquesta norma.
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE
SEGURETAT:
Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats en calent,
necessaris per a la fixació d'un metre de barrera de seguretat.
Compliran les condicions de la norma UNE 135122.
S'utilitzarà acer de tipus S235JR, segons UNE-EN 10025. En elements d'unió (cargols) no
definits per cap norma s'utilitzaran acers de característiques similars als normalitzats.
Recobriment galvanitzat en calent segons la norma UNE-EN ISO 10684.
Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.
Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
Subministrament: Els perfils aniran marcats amb la identificació del fabricant. El marcatge ha
de ser llegible a simple vista i indeleble.
Emmagatzematge: En zones a cobert. Si no és possible s'emmagatzemaran amb un pendent
mínim de l'1,5% en el sentit longitudinal del perfil i amb una separació mínima de 4 cm entre
els perfils i el terreny.
En cas de subministrar-se paletitzats i plastificats, es retiraran els plàstics.
L'aplec es realitzarà en zones llises, netes i pavimentades.
SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ:
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de
designació de l'acer.
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra.
ACCESSORIS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
Subministrament: Marcats amb la identificació del fabricant. El marcatge ha de ser llegible a
simple vista i indeleble.
Emmagatzematge: En zones a cobert. En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el
terra.
Els paquets han d'anar paletitzats i no s'han d'apilar.
En cas de subministrar-se plastificats, s'han de retirar els plàstics.
L'aplec s'ha de realitzar en zones llises, netes i pavimentades.
CAPTALLUMS:
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves
característiques. A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté.
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves
característiques.
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS:
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Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques de
l'element de fixació i el nombre d'unitats que conté.
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves
característiques.
No s'han d'apilar en més de dos alçàries.
En cas de subministrar-se plastificats, s'han de retirar els plàstics.
L'aplec s'ha de realitzar en zones llises, netes i pavimentades.

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
* UNE-EN 1463-1:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Captafaros
retrorreflectantes. Parte 1: Características iniciales.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que identifiquen
el fabricant, i recepció del corresponent certificat de qualitat on es garanteixen les
condicions indicades al plec. Atenció especial a l'aspecte superficial del galvanitzat.

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i al seu suport.
BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT, ACCESSORIS PER A
CAPTALLUMS:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

BARRERA

FLEXIBLE

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

I

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
SUPORTS DE PERFIL EN C, SEPARADORS, PECES ANGULARS, TOPALLS FINALS,
TERMINALS EN FORMA DE CUA DE PEIX I PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
* UNE 135122:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos
accesorios de las barreras metálicas. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos.
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos.
Condiciones de manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de
control.
SUPORTS DE PERFIL TUBULAR I CONNECTOR DE SUPORT TUBULAR:
* UNE 135123:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos
accesorios de la barrera metálica simple con poste tubular. Materiales, geometría,
dimensiones y ensayos.
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos.
Condiciones de manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de
control.
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT:
* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de
carreteras. 1984.
* UNE 135366:2011 Señalización vertical. Captafaros verticales. Características y métodos de
ensayo.

OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Cada 2000 kg, o fracció, de suports de les mateixes característiques (lot de control), es
realitzaran els següents assaigs:
- Característiques mecàniques: resistència a tracció, límit elàstic i allargament de ruptura
(UNE-EN 10025).
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un
país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut,
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Cada 256 m de barrera de seguretat es realitzaran les següents comprovacions:
- Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat segons
la norma UNE-EN ISO 1461.
- Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes
no destructius) (assajos conforme UNE-EN ISO 1461)
- Comprovació de les característiques geomètriques dels suports.
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Cada 100 m de suports utilitzats a l'obra, es realitzaran les següents comprovacions:
- Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·licula de galvanitzat segons
la norma UNE-EN ISO 1461.
- Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes
no destructius) (assaigs conforme UNE-EN ISO 1461)
- Comprovació de les característiques geomètriques dels suports.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades
en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de
qualitat del fabricant.

CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT:
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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.

___________________________________________________________________________
_

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos
para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

BG -

MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG21 -

TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG21RP10.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció.
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els
conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als
requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat)
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs
- Assaigs:
- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació
de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

___________________________________________________________________________
_

Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m.
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars.
Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els
1,5 m.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BG -

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG22 -

MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG22TK10.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.
Es consideraran els següents tipus de tubs:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l’exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d’halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l’exterior i llisa la interior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ú s normal
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els
conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres.
El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.
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 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos
para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents
OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS:

Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l’adequació als
requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d’identificació dels materials i lloc d’emplaçament (alçada, distàncies, capacitat)
- Realització i emissió d’informes amb resultats dels assaigs
- Assaigs:
- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
- Instal·lació i posta en obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
- Verificació de l’aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació
de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN
CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
OPERACIONS DE CONTROL EN TU BS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- En cada subministrament:
- Inspecció visual de l’aspecte general dels tubs i elements d’unió.
- Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes).
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d’acord a les condicions del plec.
- Comprovació dimensional (3 mostres).
- Per a cada tub de les mateixes caracterí stiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE
EN 50086-1):
- Resistència a compressió
- Impacte
- Assaig de corbat
- Resistència a la propagació de la flama
- Resistència al calor
- Grau de protecció
- Resistència a l’atac químic
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un
país de la UE, s’ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut,
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE
SERVEIS:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i
UNE EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN TUBS
DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
No s’acceptaran materials que no arribin a l’ obra correctament referenciats i acompanyats del
corresponent certificat de qualitat del fabricant.
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les
comprovacions geomètriques.
Es compliran les condicions dels assaigs d’identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i
UNE EN 50086-2-4.
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BG -

MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
BG31 -

CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG31H250,BG31117X,BG312590,BG312190.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per
a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar,
bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar.
S’han considerat els tipus de cables següents:
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè
reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV.
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè
reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d’halògens a base de poliolefina, de baixa emissió
de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1–K (AS) 0,6/1 kV.
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.
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21011 i UNE 21-022.
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Ha de ser resistent a l'abrasió.
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament.
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser
raonablement cilíndrica.
L’aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1):
- Cables unipolars:
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris
- Com a conductor neutre: Blau
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd

- Cables bipolars: Blau i marró
- Cables tripolars:
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra: Fase: Negre, marró i gris
- Cables tetrapolars:
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau
- Cables pentapolars: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)):
┌──────────────────────────────────────────────────────────
─────────┐
│Secció (mm2) │1,5-16│25-35│ 50 │70-95│ 120 │ 150 │ 185 │ 240 │ 300 │
│─────────────│──────│─────│────│─────│─────│─────│─────│───
──│─────│
│Gruix (mm) │ 0,7 │ 0,9 │1,0 │ 1,1 │ 1,2 │ 1,4 │ 1,6 │ 1,7 │ 1,8 │
└──────────────────────────────────────────────────────────
─────────┘
Gruix de la coberta: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1
Temperatura de l'aïllament en servei normal: <= 90°C
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx): <= 250°C
Tensió màxima admissible (c.a.):
- Entre conductors aïllats: <= 1 kV
- Entre conductors aïllats i terra: <= 0,6 kV
Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603): >= valor especificat – (0,1 mm + 10% del valor
especificat)
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la
identificació de la secció dels conductors de fase.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de se d’ una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha
de complir les especificacions de la norma UNE 21123-4.
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la
identificació de la secció dels conductors de fase.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV.
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores
aislados de los cables eléctricos.
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.
* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV.
Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV.
Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.

- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a
recepció)
- Despreniment d’halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*)
(exigit a recepció)
Per tipus s’entén aquells conductors amb característiques iguals.
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una
supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Per a la realització dels assaigs, s’escollirà aleatòriament una bovina del lot d’entrega, a
excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF,
podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.

___________________________________________________________________________
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de conductor
- Secció nominal
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol· licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar l’adequació dels conductors als requisits dels projecte
- Control final d’identificació
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats d’ acord al que
s’especifica en la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs:
A la relació següent s’especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure
o alumini i les normes aplicables en cada cas:
- Rigidesa dielèctrica (REBT)
- Resistència d’aïllament (REBT)
- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)
- Control dimensional (Documentació del fabricant)
- Extinció de flama (UNE-EN 50266)
- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)
- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)
A la següent taula s’especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*)
seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les
característiques dels conductors corresponguin a l’assaig especificat.
- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència d’aïllament: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a
recepció)

BG -

MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
BG38 -

CONDUCTORS DE COURE NUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG380900.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de
secció.
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.
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre.
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: En bobines o tambors.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

BGD - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ
CATÒDICA

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BGD2 -

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

BGD21330.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
UNE 21012:1971 Alambres de cobre duro de sección recta circular. Características
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los
materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Material, secció, llargària i pes del conductor
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de fabricació
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels
materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l’especificat en Projecte.
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al
REBT.
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l’especificat al projecte, s’actuarà segons
criteri de la DF.

PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA

Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada) o d'acer en forma d'estel
(massissa) o quadrada (massissa) de fins a 1 m2 de superficie i de 2 mm, 2,5 mm, 3 mm o 4
mm de gruix.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de formar l'elèctrode del circuit de connexió a terra.
Ha de disposar d'un dispositiu per a fixar sòlidament el cable de la línea de terra, mitjançant
una placa i un vis; aquest cable ha de tenir una secció mínima de 35 mm2.
ACER:
La placa ha d'estar protegida per galvanització en calent. Aquesta ha de complir les
especificacions de la UNE-EN ISO 1461.
El recobriment ha de ser llis, no ha de mostrar cap discontinuitat en la capa de zinc, no ha de
tenir taques, inclusions de fluxe, cendres o motes, apreciables a simple vista.
La superfície especificada es considera com a superfície útil de la placa.
Toleràncies:
- Gruix: - 0,1 mm
- Superfície útil: - 0,01 m2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

___________________________________________________________________________
_

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados
de hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

BG -

MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control de la documentació tècnica subministrada.
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- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l’especificat en Projecte.
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al
REBT.
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l’especificat al projecte, s’actuarà segons
criteri de la DF.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'1 m de
conductor de coure nu.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

___________________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________________
_

BG -

BG -

MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS
ELÈCTRIQUES

BGY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS
ELÈCTRIQUES

BGYD PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS
DE CONNEXIÓ A TERRA

BGY3 PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A
CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGYD2000.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
BGY38000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a conductors de coure nus i no
han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.

Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra o
per a plaques de connexió a terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon
funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de
connexió a terra, o d'una placa de connexió a terra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

___________________________________________________________________________
_
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D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

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.

D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

D060 FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB
ADDICIONS

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

D - ELEMENTS COMPOSTOS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

D060M022.
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'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):
- 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.

___________________________________________________________________________
_

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D07 - MORTERS I PASTES
D070 -

MORTERS SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D070A4D1.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l’exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
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Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del
fabricant, d’acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents
de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l’obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant,
d’ acord a les condicions exigides.
Els valors de consistència i resistència a compressió han de correspondre a les
especificacions de projecte.

___________________________________________________________________________
_

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó
armat, elaborades a l'obra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d’oxidació que pugui afectar a les
seves condicions d’adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial.
El tallat de barres o filferros s’ha d’ajustar a l’ especificat en la DT del projecte. El procés de tall
no ha d’alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels productes utilitzats.
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:
- Ganxos, patilles i ganxos en U:
- Diàmetres < 20 mm: >= 4 D
- Diàmetres >= 20 mm: >= 7 D
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions
excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra.
+-------------------------------------------¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦
¦
¦------------------------------¦
¦
¦ D <= 25 mm ¦ D > 25 mm ¦
¦------------¦---------------¦--------------¦
¦ B 400 ¦
10 D ¦ 12 D ¦
¦ B 500 ¦
12 D ¦ 14 D ¦
+-------------------------------------------Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <=
12 mm, que han de complir:
- No han d’aparèixer principis de fissuració.
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm
L’acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s’admeten
variacions dins dels límits següents:
- Deformació sota càrrega màxima: <= 2,5%
- Alçària de la corruga:
- Diàmetres <= 20 mm: <= 0,05 mm
- Diàmetres > 20 mm: <= 0,10 mm
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements.
Toleràncies:
- Llargària en barres tallades o doblegades:
- L <= 6000 mm: - 20 mm, + 50 mm
- L > 6000 mm: - 30 mm, + 50 mm
(on L es la llargària recta de les barres)
- Llargària en estreps o cèrcols:
- Diàmetres <= 25 mm: ± 16 mm
- Diàmetres > 25 mm: - 24 mm, + 20 mm
(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l’element)
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l’element: <= 10 mm
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades: ± 5º
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
La DF ha d’aprovar els plànols d’especejament de l’armadura, elaborats per la instal·lacio de
ferralla.

D0B2A100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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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 o filferros s’ ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària
específica de tall automàtic.
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre
expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions
específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

___________________________________________________________________________
_
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F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

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.

F2R - GESTIÓ DE RESIDUS
F2R3 TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA
DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
F2R300H0.
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

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, 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.

___________________________________________________________________________
_

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ D’UN PUNT DE RECÀRREGA RÀPIDA AL CARRER CAN BRUIXA
(DISTRICTE DE LES CORTS)

50

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

F2R - GESTIÓ DE RESIDUS
F2RA DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2RA73G1.

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
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.
F3 - FONAMENTS I CONTENCIONS
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
F31 - RASES I POUS
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.

F315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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.

F31522H1.

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.

Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de
camió , amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i
la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Rases i pous
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l’encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08 ,
en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de la
EHE-08) en funció de les classes d'exposició.

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements
de l'encofrat ni d'altres.
La DF comprovarà l’ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmisibles d’acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la
massa de formigó sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 11 de la norma
EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en
la UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres,
buits d'ascensor, passos d’instal·lacions , etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.
RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50
mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm
- Dimensions en planta:
- Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m: + 80 mm; -20mm
- 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm , -20mm
- D > 2,5 m: + 200 mm , -20mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Planor (EHE-08 art.5.2.e):
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats) : ± 16 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la
part afectada.
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.

Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la
DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder
verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del
formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l’ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmisibles d’acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti
una compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig
prèviament al formigonament.
No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre
ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la
mescla i de manera que s’ eliminin forats i s’eviti la segregació.
S’ha de garantitzar que durant l’abocat i compactat del formigó no es produeixen
desplaçaments de l’armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i
assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d’aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l’execució de junts
sempre que es just ifiqui i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d’enduriment del formigó cal assegurar el manteniment
de la humitat de l’element de formigó mitjançant el curat adequat i d’acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i
als paraments.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTA NT:
No es necessari la compactació del formigó.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FORMIGONAMENT:
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m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN
CAS D’INCOMPLIMENT:
Si s’aprecien deficiències importants en l’element construït, la DF podrà encarregar assaigs
d’informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit,
per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques
de l’element formigonat.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb
observació de l’ estat de neteja i entrada d’aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre el formigó i de les condicions d’
encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d’obra, entre els encofrats,
abans de formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l’ armat i de les mesures constructives per tal d’evitar
moviments de la ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d’ altres aspectes, de la temperatura i
condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del
formigonat.
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de
la norma EHE-08.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D’INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d’acabat,
segons l’article 100. Control de l’element construït de l’EHE-08.
- Assaigs d’informació complementària.
De les estructures projectades i construïdes d’acord a la Instrucció EHE-08, en les que els
materials i l’execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjanç ant els controls
preceptius, sols necessiten sotmetre’s a assaigs d’informació i en particular a proves de
càrrega, les incloses en els següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics de un tipus d’estructura o el plec
de presc ripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l’ estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars
establirà els assaigs oportuns que s’han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de
realitzar-los i la manera d’interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat,
funcionalitat o durabilitat de l’estructura.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de
la norma EHE-08.

___________________________________________________________________________
_

F9 - PAVIMENTS
F93 - BASES
F936 - BASES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9365G51.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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
- Protecció del formigó fresc i curat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
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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
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de
mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment
utilitzat i les condicions climatològiques del lloc.
Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

___________________________________________________________________________
_

F9 - PAVIMENTS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Paviments de formigó, amb granulats normals o d'argila expandida, afegint fibres o no, amb
acabats remolinat, remolinat més ciment pòrtland i pols de quars o amb l'execució d'una
textura superficial.
S'han considerat les col·locacions del formigó següents:
- Amb estenedora de formigó
- Amb regle vibratori
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en paviments per a carreteres
En la col·locació amb estenedora:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines
- Col·locació del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura
En la col·locació amb regle vibratori:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas
- Abocat, escampat i vibrat del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura
CONDICIONS GENERALS:
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Les lloses no han de tenir esquerdes.
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els
indicats per la DF.
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina
epoxi, segons les instruccions de la DF.
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la
DF.
Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335): 0,60 - 0,90 mm.
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER:
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor:
- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m
- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m
- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma
EHE-08.

F9G - PAVIMENTS DE FORMIGÓ
F9G1 -

PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS

PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF:
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 550.3
del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.

PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ D’UN PUNT DE RECÀRREGA RÀPIDA AL CARRER CAN BRUIXA
(DISTRICTE DE LES CORTS)

54

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390):
- Formigó HF-3,5: >= 3,5 MPa
- Formigó HF-4,0: >= 4,0 MPa
- Formigó HF-4,5: >= 4,5 MPa
Toleràncies d'execució:
- Desviacions en planta: ± 30 mm
- Cota de la superfície acabada: - 10 mm, + 0 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura
pot ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions,
s'han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del
formigó no es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes.
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de
corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a
evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF.
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la
temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 30°C.
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de
formigonament i gruix que després s'utilitzin a l'obra.
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat
per la DF.
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la
deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc.
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar
aquest termini fins a un màxim de 2 h si s'utilitzen ciments amb un inici d'enduriment >= 2,30 h,
si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions ambientals
son molt favorables.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la
pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm.
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions.
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar
danys al formigó fresc.
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a protegir
la capa construïda.
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja
construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i
quedi compactat.
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi
produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front
d'avanç.
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de
dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF.
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5
m.

S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció
executats al formigó fresc.
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc
per a facilitar el seu acabat.
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no
estès.
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera
comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més
d'1 hora.
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de
forma que no s'evapori l'aigua.
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora
corba de 12 mm de radi.
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el
formigonament de la capa amb prou antelació per a que es pugui acabar amb llum natural.
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació
química de la superfície del formigó fresc.
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un
altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de condicions
corresponent.
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al
formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la
regularitat superficial.
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència
exigida a 28 dies.
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment.
PAVIMENT PER A CARRETERES:
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de
formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps.
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada
amb tres dígits, aplicant una plantilla al formigó fresc.
ESTESA AMB ESTENEDORA:
El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats
acoblats a les mateixes.
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han
de deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no
s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó.
L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior
a 10 m.
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords
verticals de paràmetre inferior a 2000 m.
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquets consecutius sigui <= 1
mm.
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma,
xapes metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a un
altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines.
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de
paviment de formigó prèviament construït, han d'haver assolit una edat mínima de 3 dies.
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L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no
desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de
formigonament en rampa.
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb
un regle no inferior a 4 m.
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de
desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària
d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície
existent.
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
firmes y pavimentos.
PAVIMENT PER A CARRETERES:
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones
del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
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F9 - PAVIMENTS
F9Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9Z1U010.
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.
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.
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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.
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.
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Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i
empalmaments.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
FBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d’ especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d’ obra estructurals amb observació dels
següents punts:
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l’execució està confiat a la inspecció visual de les persones que
l’exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.
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F9 - PAVIMENTS
F9Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS
F9Z1 -

TALL DE PAVIMENTS

F9Z1U010 - Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FBA1G110,FBA22411,FBA31XX2,FBABI003.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal.
S'han considerat les marques següents:
- Marques longitudinals
- Marques transversals
- Marques superficials
- Pintat de banda contí nua sonora
S'han considerat els tipus de marques següents:
- Reflectants
- No reflectants
S'han considerat els llocs d'aplicació següents:
- Vials públics
- Vials privats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Neteja i acondicionament del paviment
- Aplicació de la pintura
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge
CONDICIONS GENERALS:
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT.
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103.
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436.
Dosificació de pintura: 720 g/m2
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 3 cm
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12%
MARQUES REFLECTANTS:
Dosificació de microesferes de vidre: 480 g/m2
CARRETERES:
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1): 1,7
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1): >= 0,45
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Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436):
- Color blanc:
- 30 dies: >= 300 mcd/lx m2
- 180 dies: >= 200 mcd/lx m2
- 730 dies: >= 100 mcd/lx m2
- Color groc: >= 150 mcd/lx m2
Factor de luminància (UNE_EN 1436):
- Color blanc:
- Sobre paviment bituminós: >= 0,30
- Sobre paviment de formigó: >= 0,40
- Color groc: >= 0,20
BANDA CONTÍ NUA SONORA:
La banda sonora ha d’estar formada per un mosaic de peces pintades sobre el paviment,
totes de la mateixa mida, amb la separació suficient per tal que facin soroll en ser trepitjades
per les rodes del vehicle.
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES:
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent
senyalització, abalisament i, en el s eu cas, defenses. La seva forma, suport, colors,
pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC
i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals
“SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locarse sobre un pal solament, a la mínima altura.
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai
inclinades.
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc.
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de
Circulació.
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1
min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible.
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es
compondrà, com a mínim, dels següents elements:
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18).
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació.
La placa “OBRES” haurà d’estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals
complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs
hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada.
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les
circumstàncies, els següents elements:
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima
permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal
de limitació pot situar-se prè viament a la de perill “OBRES”.
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6,
TR – 305).
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401).
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada.
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta
de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40
km/h.
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes:

- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjanç ant senyals fixos. Circular, amb fletxa
vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca.
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es
poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està
totalment proscrit.
- Mitjançant semàfor regulador.
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la
detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors
amb armilla fotoluminiscent.
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació
de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i
formant en planta una alineació recta l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui
inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram.
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i
les senyalitzacions auxiliars.
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i
completament seca.
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions
alcalines.
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha
de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient.
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats
per al curat del formigó.
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant
material del mateix tipus que el paviment existent.
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la DF.
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d’assecat.
BANDA CONTÍ NUA SONORA:
La formació del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s’ha de realitzar amb la
maquinària i les eines adequades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la faixa
al terreny.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a
pintar.
MARQUES SUPERFICIALS:
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la superfície
circumscrita al conjunt de la marca pintada.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a
pintar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ D’UN PUNT DE RECÀRREGA RÀPIDA AL CARRER CAN BRUIXA
(DISTRICTE DE LES CORTS)

59

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

VIALS PÚBLICS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la
Instrucción de carreteras.
* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas
viales aplicadas sobre la calzada.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES:
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’ aplicar la pintura, condicions de neteja,
compatibilitat de pintures en cas de repintat, etc...
- Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit
i les senyalitzacions auxiliars.
- Replanteig dels punts on s’ha de pintar.
- Control diari de la relació entre pintura consumida i superfície pintada.
- Cada 1500 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de la
dosificació de pintura i microesferes (UNE 135274), sobre, com a mínim:
- 2 mostres de 2 l de pintura obtinguda directament de la pistola.
- 3 xapes metàl·liques de 30x15x0,2 cm, que s’hauran de disposar transversalment a la
línia on ha de passar la màquina espaiades 40 m com a mínim. S’ hauran de deixar eixugar 30
min. abans de recollir-les.
- Cada 1000 m de marques vials o al menys amb freqüència dià ria, comprovació de:
- Dosificació de pintura i microesferes en xapes (UNE 135274)
- R etrorreflexió in-situ (UNE-EN 1436)
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a la UNE-EN 1436 i en les
respectives normes de procediment de cada assaig.
Durant l’aplicació de la pintura s’ obtindran mostres per a fer assaigs, davant de la DF.
Aquestes mostres seran com a mínim:
- 2 mostres de 2 l de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació.
- 10-12 xapes metàl·liques per lot d’acceptació. Aquestes xapes de 30x15x0,2 cm s’hauran de
disposar a la línia on ha de passar la mà quina espaiades 40 m, en sentit transversal. S’hauran
de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D’INCOMPLIMENT:
La unitat d’obra s’ha d’executar d’ acord a les condicions indicades al plec. El contractista
haurà de corregir els defectes observats.

Els assaigs d’identificació dels materials han de complir les indica cions del plec, amb les
toleràncies indicades a la norma UNE 135200-2.
Les dotacions d’aplicació mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les là mines
metàl·liques, han de complir les especificacions de projecte i/o del plec de condicions
tècniques particulars. La dispersió dels valors obtinguts, expressada en funció del coeficient de
variació, ha de ser inferior al 10 %.
Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials avaluades que
presentin, en qualsevol dels períodes de 30, 180 i 730 dies exigits com a garantia, valors
inferiors als especificats.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada.
- Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determi nacions mitjançant un
sistema d’avaluació dinàmic “in situ”:
- Obtenció del coeficient de retrorreflexió de la marca vial (UNE-EN 1436), als 30, 180 i 730
dies de la seva aplicació.
- Es requereixen els següents assaigs:
- Resistència al lliscament (UNE-EN 1436)
- Grau deteriorament
- Evolució del factor de luminància (UNE 48073-2)
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.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d’execució.

___________________________________________________________________________
_

FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL
FBB3 -

SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FBB3UV11.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.
S'han considerat els elements següents:
- Plaques amb senyals d'informació
S'han considerat els llocs de col·locació següents:
- Vials públics
- Vials d'ús privat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Fixació del senyal al suport
- Comprovació de la visibilitat del senyal
- Correcció de la posició si fos necessària
CONDICIONS GENERALS:
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.
Ha de resistir un esforç de 1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin
variacions de la seva orientació.
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 1°
VIALS PÚBLICS:
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i
que hi hagi un camió situat per davant a 25 m.
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.
Distància a la calçada: >= 50 cm
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I
RÈTOLS:
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.

VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
- Comprovació topogrà fica de la situació i col·locació de tots els senyals.
- Inspecció visual de l’ estat general dels senyals i la seva visibilitat.
- Per a cada senyal i cartell seleccionat:
- Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i colorimè
triques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant cada
20unitats.
- Determinació de les característiques colorimè triques en la zona no retrorreflectant.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF.
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats en
l’apartat de control de materials (S).
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
- Els criteris d’acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es
corresponen als indicats en l’apartat de control de materials (nivell 4,0).
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

___________________________________________________________________________
_

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes
UNE 135 312 i UNE 135314.

FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FBBZ PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I
COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA:
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada
per la DF.

ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FBBZ1120.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
VIALS PÚBLICS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización
Vertical, de la Instrucción de Carreteras.

Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col·locats en la seva posició
definitiva.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat clavat a terra
- Col·locat formigonat a terra
- Col·locat soldat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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Col·locat clavat:
- Replanteig
- Clavat del suport
Col·locat formigonat:
- Replanteig
- Preparació del forat o encofrat del dau
- Col·locació del suport i apuntalament
- Formigonat del dau
- Retirada de l'apuntalament provisional
Col·locat soldat:
- Replanteig
- Soldat a la placa base

Recobriment del suport: >= 10 cm
COL·LOCAT SOLDAT:
El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil.
Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud superior a
10 mm.
La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc.
La garantia mínima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no hagin estat
objecte d'arrencada, trencament o deformació per l'acció del trànsit, fabricats i instal·lats amb
caràcter permanent i conservats regularment segons instruccions del fabricant, serà de 3 anys
contats des de la data de fabricació, i de 2 anys i 6 mesos des de la data d'instal·lació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de replanteig
aprovades per la DF.
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li
correspongui estigui a una alçada mínima d'un metre respecte a la rasant del paviment,
excepte en el cas de pòrtics en que l'alçada mínima ha de ser l'especificada com a gàlib a la
DT o, en el seu defecte, la que indiqui la DF.
En el cas de perfils buits, l'extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop instal·lat,
ha de quedar tancat de manera que s'impedeixi l'entrada d'agents agressius en el interior. La
tapa ha de ser d'acer i ha de quedar soldada en tot el seu perímetre, abans del galvanitzat.
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol que li
correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calçada.
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta d'1 kN aplicats al centre de
gravetat de la senyal o rètol que li correspongui i una pressió de vent de 2 kN/m2.
Les perforacions del suport per a l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a la
posició correcta.
Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió.
Els suports amb corredissa telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els mòduls
fàcilment, sense produir esforços al conjunt.
En els suports d'alumini, l'ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre espàrrecs
de diàmetre no inferior a 20 mm. La fixació del suport al formigó ha de ser amb brides
d'ancoratge galvanitzades i cargols d'alumini.
El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 5 cm
- Alçària: + 5 cm, - 0 cm
- Verticalitat: ± 1°
COL·LOCAT CLAVAT:
Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes a la DT.
COL·LOCAT FORMIGONAT:
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva secció.
No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una
resistència de 3 N/mm2.
Fondària d'ancoratge: > 40 cm
Resistència estimada a la compressió del formigó als 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck N/mm2
Grandària mínima del dau de formigó: 40 x 40 x 40 cm

CONDICIONS GENERALS:
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF.
COL·LOCAT CLAVAT:
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports.
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i tornant-lo a
clavar.
COL·LOCAT FORMIGONAT:
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó.
COL·LOCAT SOLDAT:
La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament.
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a
5°C.
La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elèctrodes fusibles de qualitat
estructural bàsica.
La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm de
gruix.
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, òxids i pintures, i s'ha de
tenir cura que quedin ben seques.
Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el següent s'ha de netejar
l'escòria per mitjà de piqueta i raspall.
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats
segons l'UNE-EN 287-1.
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a
l'apartat 10.3.4 del DB-SE A i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb
l'article 640.5.2 del PG3 i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización
Vertical, de la Instrucción de Carreteras.

Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa.
Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus d’instal·lació, d’ acord
amb les instruccions i normativa de la companyia titular del servei.
Cavalcaments: >= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de
moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.
- Comprovació del replanteig i toleràncies d'acabat en un 10% dels suports.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

___________________________________________________________________________
_

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
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.
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.
La banda s’ha de col·locar sobre un terreny compactat, i quan s’hagi comprovat el nivell.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.
Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent.
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
m de llargària executat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS

No hi ha normativa de compliment obligatori.

FDG - CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDGZ -

MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

___________________________________________________________________________
_

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FDGZU010.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
FG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Subministrament i col·locació d’una banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d’amplària,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, com a malla senyalitzadora.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació de la superfície on s’ha d’estendre la banda
- Col·locació de la banda
CONDICIONS GENERALS:
Ha d’estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal·lació que senyalitza.

FG2 - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
FG21 -

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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FG21RP1G,FG210003,FG210064.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat com a canalització soterrada
- Muntat superficialment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- Estesa, fixació i curvat
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris
- Comprovació de la unitat d’obra
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament,
sense que es produeixin canvis sensibles a la secció.
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.
Quan les unions són endollades s’han de fer amb maniguets llisos.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir.
Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió.
Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants.
L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat.
Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un
mateix sistema.
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les
especificacions fixades al seu plec de condicions.
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica
(maons, plaques de formigó, etc.).
El radi curvatura ha d’estar dintre dels límits marcats pel fabricant.
Fondària de les rases: >= 40 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 20 cm
Distància entre el tub i la capa de protecció: >= 10 cm
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la
corrosió i sòlidament subjectes.
Distància entre les fixacions:
- Trams horitzontals: <= 60 cm
- Trams verticals: <= 80 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 25 cm
Distància entre registres: <= 1500 cm
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3
Penetració del tub dins les caixes: 1 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm
- Penetració del tub dins les caixes: ± 2 mm

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la
DF
Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament
aprovats per aquest. Els accessoris d’unió i en general tots els accessoris que intervenen en la
canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S’ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les
especificades a la DT del projecte.
Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les restes
d’embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1:
Requisitos particulares para sistemas de tubos rígidos.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1:
Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4:
Requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s’adeqüen a l’especificat i al que li
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l’ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d’encreuaments i paral·lelismes amb d’altres canalitzacions a
distàncies inferiors a l’indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l’ús dels accessoris
adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
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CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la
DF.

___________________________________________________________________________
_

FG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
FG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
FG31 -

CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FG31H254,FG31117X,FG312594,FG312194.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada
0,6/1kV.
S'han considerat els tipus següents:
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aï llament de barreja de polietilè reticulat
(XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació RV-K amb aïllament de barreja de polietilè reticul at (XLPE) i
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat
(XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d’elastòmers vulcanitzats i coberta
de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta
de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE
21030
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d’acer, aïllament de barreja de
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d’elastòmers termoestables.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:

- Col·locat superficialment
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal o safata
- Col·locat aeri
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es
garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l’aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin
danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la
seva instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a
la sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els
mecanismes.
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:
- Sense transit rodat: >= 4 m
- Amb transit rodat: >= 6 m
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT:
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores
de forma que no en surti perjudicada la coberta.
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm
Distància vertical entre fixacions: <= 150cm
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s’aprofitarà , en la mesura del possible, les
possibilitats d’ocultació que ofereixi aquesta.
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser
resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d’estar fermament
subjectes al suport amb tacs i cargols.
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d’un edifici a un
altre, es penjarà d’un cable fiador d’acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància
mínima de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament
suplementari. Si l’encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de
fixació immediats han d’estar el suficientment propers per tal d’evitar que la distància indicada
pugui deixar d’existir.
COL·LOCACIÓ AÈRIA:
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l’esforç de
tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre
fiador per la seva coberta aïllant sense malmè trela. Aquesta peça ha d’incorporar un sistema
de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser
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d’acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les
operacions de tesat.
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació ,
ja sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d’aquestes.
COL·LOCAT EN TUBS:
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota
del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d’acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre
d’una caixa de doble aïllament, situada a l’extrem del tub d’acer, resistent a la intempèrie i amb
premsaestopes per a l’entrada i sortida de cables.
Els empalmaments i connexions es faran a l’interior de pericons o be en les caixes dels
mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de
l’aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d’un cable, aleshores el dià metre del tub ha de ser
suficientment gran per evitar embussaments dels cables.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la
bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorça ments ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
Si l’estesa del cable es amb tensió , es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per
tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s’ha d’ extreure de la
bobina estirant per la part superior. Durant l’operació es vigilarà permanentment la tensió del
cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que
incorporen les peces de suport.
Durant l’estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l’ obra, els extrems es
protegiran per tal de que no hi entri aigua.
La força màxima de tracció durant el procés d’instal·lació serà tal que no provoqui
allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima
admissible durant l’estesa serà de 50 N/mm2.
En el traçat de l’estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí
on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que
no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels
elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst
per a les connexions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l’ especificat al projecte
- Verificar la no existència d’empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l’ús de borns de connexió
adequats
- Verificar l’ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distà ncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i
senyals febles) segons cadascun dels reglaments d’aplicació.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats, d’acord amb el
que s’especifica a la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d’aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les lí nies que hagin sigut
modificades el seu recorregut respecte projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la
DF.

___________________________________________________________________________
_

FG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
FG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
FG38 -

CONDUCTORS DE COURE NUS
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FG380907.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat superficialment
- En malla de connexió a terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- L'estesa i empalmament
- Connexionat a presa de terra
CONDICIONS GENERALS:
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb
peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre
en llocs visitables.
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes
electroquímiques.
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles.
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un
tub rígid d'acer galvanitzat.
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides
en el cas de canals i safates.
Distància entre fixacions: <= 75 cm
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra
garbellada i compactada.
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l’execució de pous de terra, col·locació d'elè ctrodes, tubs de manteniment (si
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l’arqueta.
- Verificar la continuïtat d’entre els conductors de protecció i dels elè ctrodes de posada a
terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l’edifici.
- Mesures de resistència de terra.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de valors de resistència de terra superiors a l’especificat a REBT, es procedirà a la
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s’arribi a obtenir la
resistència adequada.
Els defectes d’instal·lació hauran de ser corregits.

___________________________________________________________________________
_

FG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
FGD - ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
L’instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la
bobina.

FGD2133D.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny.
S'han considerat els elements següents:
- Placa de connexió a terra de coure o d'acer, soterrada
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i connexionat
CONDICIONS GENERALS:
Ha d’estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
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La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de
proves d’ inspecció i control.
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors
dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió,
etc.
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma
que s'evitin els efectes electroquímics.
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a
mínim, igual a la seva longitud.
PLACA:
En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m.
Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del
cable per a la humectació periòdica del pou de terra.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 50 mm

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de valors de resistència de terra superiors a l’especificat a REBT, es procedirà a la
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s’arribi a obtenir la
resistència adequada.
Els defectes d’instal·lació hauran de ser corregits.

___________________________________________________________________________
_

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació.
Un cop instal·lat, s’ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l’execució de pous de terra, col·locació d'elè ctrodes, tubs de manteniment (si
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l’arqueta.
- Verificar la continuïtat d’entre els conductors de protecció i dels elè ctrodes de posada a
terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l’edifici.
- Mesures de resistència de terra.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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.

G2194JK1.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

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.

G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G21 - DEMOLICIONS I ENDERROCS
G219 -

DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT

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.

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

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.

___________________________________________________________________________
_

G9 - FERMS I PAVIMENTS
G9E - PAVIMENTS DE PANOT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G9E1320G.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Formació de paviments de panot.
S'han considerat els casos següents:
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de
sorra
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de
sorra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la sorra-ciment
- Col·locació de les peces de panot
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada
En la col·locació a truc de maceta amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la capa de morter
- Humectació de les peces per col·locar
- Col·locació de les peces
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials.
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d’estar disposades formant alineacions rectes, segons l’especejament definit en
la DT.
Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran les
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d’aquest amb altres
elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no
excedeixi del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que
es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra.
Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base.
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland.
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m
- Replanteig: ± 10 mm

S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del
morter.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti
l'ús de materials diferents d'aquells qu e normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de
panot.
- Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció del procés d’execució, d’acord a les indicacions del plec.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la
DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN
CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

___________________________________________________________________________
_

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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GB -

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

GBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GBA31110.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal.
S'han considerat les marques següents:
- Marques longitudinals
- Marques transversals
- Marques superficials
- Pintat de banda contí nua sonora
S'han considerat els tipus de marques següents:
- Reflectants
- No reflectants
S'han considerat els llocs d'aplicació següents:
- Vials públics
- Vials privats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Neteja i acondicionament del paviment
- Aplicació de la pintura
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge
CONDICIONS GENERALS:
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT.
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103.
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436.
Dosificació de pintura: 720 g/m2
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 3 cm
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12%
MARQUES REFLECTANTS:
Dosificació de microesferes de vidre: 480 g/m2
CARRETERES:
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1): 1,7
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1): >= 0,45
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436):
- Color blanc:
- 30 dies: >= 300 mcd/lx m2
- 180 dies: >= 200 mcd/lx m2
- 730 dies: >= 100 mcd/lx m2
- Color groc: >= 150 mcd/lx m2
Factor de luminància (UNE_EN 1436):

- Color blanc:
- Sobre paviment bituminós: >= 0,30
- Sobre paviment de formigó: >= 0,40
- Color groc: >= 0,20
BANDA CONTÍ NUA SONORA:
La banda sonora ha d’estar formada per un mosaic de peces pintades sobre el paviment,
totes de la mateixa mida, amb la separació suficient per tal que facin soroll en ser trepitjades
per les rodes del vehicle.
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES:
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent
senyalització, abalisament i, en el s eu cas, defenses. La seva forma, suport, colors,
pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC
i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals
“SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locarse sobre un pal solament, a la mínima altura.
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai
inclinades.
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc.
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de
Circulació.
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1
min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible.
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es
compondrà, com a mínim, dels següents elements:
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18).
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació.
La placa “OBRES” haurà d’estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals
complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs
hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada.
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les
circumstàncies, els següents elements:
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima
permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal
de limitació pot situar-se prè viament a la de perill “OBRES”.
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6,
TR – 305).
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401).
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada.
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta
de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40
km/h.
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes:
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjanç ant senyals fixos. Circular, amb fletxa
vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca.
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es
poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està
totalment proscrit.
- Mitjançant semàfor regulador.
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Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la
detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors
amb armilla fotoluminiscent.
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació
de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i
formant en planta una alineació recta l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui
inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram.
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i
les senyalitzacions auxiliars.
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i
completament seca.
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions
alcalines.
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha
de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient.
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats
per al curat del formigó.
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant
material del mateix tipus que el paviment existent.
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la DF.
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d’assecat.
BANDA CONTÍ NUA SONORA:
La formació del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s’ha de realitzar amb la
maquinària i les eines adequades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la faixa
al terreny.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a
pintar.
MARQUES SUPERFICIALS:
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la superfície
circumscrita al conjunt de la marca pintada.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a
pintar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
VIALS PÚBLICS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.

Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la
Instrucción de carreteras.
* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas
viales aplicadas sobre la calzada.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES:
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’ aplicar la pintura, condicions de neteja,
compatibilitat de pintures en cas de repintat, etc...
- Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit
i les senyalitzacions auxiliars.
- Replanteig dels punts on s’ha de pintar.
- Control diari de la relació entre pintura consumida i superfície pintada.
- Cada 1500 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de la
dosificació de pintura i microesferes (UNE 135274), sobre, com a mínim:
- 2 mostres de 2 l de pintura obtinguda directament de la pistola.
- 3 xapes metàl·liques de 30x15x0,2 cm, que s’hauran de disposar transversalment a la
línia on ha de passar la màquina espaiades 40 m com a mínim. S’ hauran de deixar eixugar 30
min. abans de recollir-les.
- Cada 1000 m de marques vials o al menys amb freqüència dià ria, comprovació de:
- Dosificació de pintura i microesferes en xapes (UNE 135274)
- R etrorreflexió in-situ (UNE-EN 1436)
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a la UNE-EN 1436 i en les
respectives normes de procediment de cada assaig.
Durant l’aplicació de la pintura s’ obtindran mostres per a fer assaigs, davant de la DF.
Aquestes mostres seran com a mínim:
- 2 mostres de 2 l de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació.
- 10-12 xapes metàl·liques per lot d’acceptació. Aquestes xapes de 30x15x0,2 cm s’hauran de
disposar a la línia on ha de passar la mà quina espaiades 40 m, en sentit transversal. S’hauran
de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D’INCOMPLIMENT:
La unitat d’obra s’ha d’executar d’ acord a les condicions indicades al plec. El contractista
haurà de corregir els defectes observats.
Els assaigs d’identificació dels materials han de complir les indica cions del plec, amb les
toleràncies indicades a la norma UNE 135200-2.
Les dotacions d’aplicació mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les là mines
metàl·liques, han de complir les especificacions de projecte i/o del plec de condicions
tècniques particulars. La dispersió dels valors obtinguts, expressada en funció del coeficient de
variació, ha de ser inferior al 10 %.
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Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials avaluades que
presentin, en qualsevol dels períodes de 30, 180 i 730 dies exigits com a garantia, valors
inferiors als especificats.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determi nacions mitjançant un
sistema d’avaluació dinàmic “in situ”:
- Obtenció del coeficient de retrorreflexió de la marca vial (UNE-EN 1436), als 30, 180 i 730
dies de la seva aplicació.
- Es requereixen els següents assaigs:
- Resistència al lliscament (UNE-EN 1436)
- Grau deteriorament
- Evolució del factor de luminància (UNE 48073-2)
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.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d’execució.

___________________________________________________________________________
_
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N - NOUS PREUS
N2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

N22 - MOVIMENTS DE TERRES

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.
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.

N222 -

EXCAVACIONS DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
N2225432.
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.
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°
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Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS
Quan l’excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista
supervisi l’acció de la cullera o el martell, alertant de la presè ncia de serveis.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

N2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
N22 - MOVIMENTS DE TERRES
N228 -

REBLIMENT I PICONATGE DE RASES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
N228U010.

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 la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera

___________________________________________________________________________
_

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 maquinà ria 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 els 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:
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- Planor: ± 20 mm/m
- Nivells: ± 30 mm
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
- La zona alta, la resta de la rasa
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgà nica. El material de la zona alta ha de
ser de forma que no produeixi danys a la tuberia instal·lada.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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 as secat 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 matè ria 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.

La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a
la tuberia 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
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.
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 al 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 1
50 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:
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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
importà ncia 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 Pró ctor 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 complirà 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.

___________________________________________________________________________
_

NB -

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

NBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
NBA21111,NBA31110.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal.
S'han considerat les marques següents:
- Marques longitudinals
- Marques transversals
- Marques superficials
- Pintat de banda contí nua sonora
S'han considerat els tipus de marques següents:
- Reflectants
- No reflectants
S'han considerat els llocs d'aplicació següents:
- Vials públics

- Vials privats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Neteja i acondicionament del paviment
- Aplicació de la pintura
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge
CONDICIONS GENERALS:
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT.
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103.
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436.
Dosificació de pintura: 720 g/m2
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 3 cm
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12%
MARQUES REFLECTANTS:
Dosificació de microesferes de vidre: 480 g/m2
CARRETERES:
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1): 1,7
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1): >= 0,45
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436):
- Color blanc:
- 30 dies: >= 300 mcd/lx m2
- 180 dies: >= 200 mcd/lx m2
- 730 dies: >= 100 mcd/lx m2
- Color groc: >= 150 mcd/lx m2
Factor de luminància (UNE_EN 1436):
- Color blanc:
- Sobre paviment bituminós: >= 0,30
- Sobre paviment de formigó: >= 0,40
- Color groc: >= 0,20
BANDA CONTÍ NUA SONORA:
La banda sonora ha d’estar formada per un mosaic de peces pintades sobre el paviment,
totes de la mateixa mida, amb la separació suficient per tal que facin soroll en ser trepitjades
per les rodes del vehicle.
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES:
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent
senyalització, abalisament i, en el s eu cas, defenses. La seva forma, suport, colors,
pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC
i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals
“SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locarse sobre un pal solament, a la mínima altura.
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai
inclinades.
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc.
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de
Circulació.
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1
min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible.
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Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es
compondrà, com a mínim, dels següents elements:
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18).
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació.
La placa “OBRES” haurà d’estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals
complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs
hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada.
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les
circumstàncies, els següents elements:
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima
permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal
de limitació pot situar-se prè viament a la de perill “OBRES”.
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6,
TR – 305).
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401).
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada.
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta
de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40
km/h.
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes:
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjanç ant senyals fixos. Circular, amb fletxa
vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca.
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es
poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està
totalment proscrit.
- Mitjançant semàfor regulador.
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la
detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors
amb armilla fotoluminiscent.
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació
de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i
formant en planta una alineació recta l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui
inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram.
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i
les senyalitzacions auxiliars.
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i
completament seca.
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions
alcalines.
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha
de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient.
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats
per al curat del formigó.
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant
material del mateix tipus que el paviment existent.

Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la DF.
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d’assecat.
BANDA CONTÍ NUA SONORA:
La formació del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s’ha de realitzar amb la
maquinària i les eines adequades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la faixa
al terreny.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a
pintar.
MARQUES SUPERFICIALS:
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la superfície
circumscrita al conjunt de la marca pintada.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a
pintar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
VIALS PÚBLICS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la
Instrucción de carreteras.
* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas
viales aplicadas sobre la calzada.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES:
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’ aplicar la pintura, condicions de neteja,
compatibilitat de pintures en cas de repintat, etc...
- Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit
i les senyalitzacions auxiliars.
- Replanteig dels punts on s’ha de pintar.
- Control diari de la relació entre pintura consumida i superfície pintada.
- Cada 1500 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de la
dosificació de pintura i microesferes (UNE 135274), sobre, com a mínim:
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- 2 mostres de 2 l de pintura obtinguda directament de la pistola.
- 3 xapes metàl·liques de 30x15x0,2 cm, que s’hauran de disposar transversalment a la
línia on ha de passar la màquina espaiades 40 m com a mínim. S’ hauran de deixar eixugar 30
min. abans de recollir-les.
- Cada 1000 m de marques vials o al menys amb freqüència dià ria, comprovació de:
- Dosificació de pintura i microesferes en xapes (UNE 135274)
- R etrorreflexió in-situ (UNE-EN 1436)
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a la UNE-EN 1436 i en les
respectives normes de procediment de cada assaig.
Durant l’aplicació de la pintura s’ obtindran mostres per a fer assaigs, davant de la DF.
Aquestes mostres seran com a mínim:
- 2 mostres de 2 l de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació.
- 10-12 xapes metàl·liques per lot d’acceptació. Aquestes xapes de 30x15x0,2 cm s’hauran de
disposar a la línia on ha de passar la mà quina espaiades 40 m, en sentit transversal. S’hauran
de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D’INCOMPLIMENT:
La unitat d’obra s’ha d’executar d’ acord a les condicions indicades al plec. El contractista
haurà de corregir els defectes observats.
Els assaigs d’identificació dels materials han de complir les indica cions del plec, amb les
toleràncies indicades a la norma UNE 135200-2.
Les dotacions d’aplicació mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les là mines
metàl·liques, han de complir les especificacions de projecte i/o del plec de condicions
tècniques particulars. La dispersió dels valors obtinguts, expressada en funció del coeficient de
variació, ha de ser inferior al 10 %.
Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials avaluades que
presentin, en qualsevol dels períodes de 30, 180 i 730 dies exigits com a garantia, valors
inferiors als especificats.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada.
- Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determi nacions mitjançant un
sistema d’avaluació dinàmic “in situ”:
- Obtenció del coeficient de retrorreflexió de la marca vial (UNE-EN 1436), als 30, 180 i 730
dies de la seva aplicació.
- Es requereixen els següents assaigs:
- Resistència al lliscament (UNE-EN 1436)
- Grau deteriorament
- Evolució del factor de luminància (UNE 48073-2)
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.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d’execució.

NB -

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

NBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL
NBB2 -

SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
NBB22711,NBB22201.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.
S'han considerat els elements següents:
- Plaques amb senyals d'informació
S'han considerat els llocs de col·locació següents:
- Vials públics
- Vials d'ús privat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Fixació del senyal al suport
- Comprovació de la visibilitat del senyal
- Correcció de la posició si fos necessària
CONDICIONS GENERALS:
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.
Ha de resistir un esforç de 1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin
variacions de la seva orientació.
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 1°
VIALS PÚBLICS:
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i
que hi hagi un camió situat per davant a 25 m.
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.
Distància a la calçada: >= 50 cm
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I
RÈTOLS:
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

___________________________________________________________________________
_

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.
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Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes
UNE 135 312 i UNE 135314.

A Barcelona, Desembre de 2020

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

L’Autor del Projecte:

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I
COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA:
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada
per la DF.

Esteve Baqué Estebe
Enginyer Industrial

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
VIALS PÚBLICS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización
Vertical, de la Instrucción de Carreteras.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
- Comprovació topogrà fica de la situació i col·locació de tots els senyals.
- Inspecció visual de l’ estat general dels senyals i la seva visibilitat.
- Per a cada senyal i cartell seleccionat:
- Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i colorimè
triques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant cada
20unitats.
- Determinació de les característiques colorimè triques en la zona no retrorreflectant.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF.
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats en
l’apartat de control de materials (S).
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
- Els criteris d’acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es
corresponen als indicats en l’apartat de control de materials (nivell 4,0).
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
___________________________________________________________________________
_
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1.

Connector: JEVS G105 – 1993 – CHAdeMO

INTRODUCCIÓ

Longitud mànega: 5,5 m
En aquest apartat es presenten les especificacions tècniques específiques que afecten a aquest

Mànega enrotllable: sí

projecte.

Bloqueig de mànega: sí
Potència: 50 kW
Intensitat màxima: 125A DC

2.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES

Tensió:

50-500V DC

En els punts següents es presenten les especificacions particulars dels equips i components a
instal·lar.
2.1

Càrrega COMBO2:

Mode: 4 IEC 61851
Connector: CCS – COMBO2

Equip de recàrrega RÀPIDA

Longitud mànega: 5,5 m
Descripció:

Mànega enrotllable: sí

Equip de recàrrega ràpida trifuncional en envolvent única.

Bloqueig de mànega: sí
Condicions ambientals:

Temperatura: - 30º..+ 50 ºC

Potència: 50 kW

Altitud: < 1000m

Intensitat màxima: 125A DC

Ubicació: Exterior

Tensió:

50-500V DC

Proximitat al mar: >10 m
Càrrega MENNEKES:
Normativa:

Alimentació:

Mode: 3 IEC 61851-1

REBT 2002 (RD 842/2002)

Connector: Tipus 2 (IEC6296), socket

Normes europees amb marcat CE

Potència: 22 kW

Normes específiques de Catalunya i plec del Aj. de Barcelona

Intensitat màxima: 32A AC

Normes particulars de companyia distribuïdora

Tensió:

Tensió: Trifàsic 400V AC

400V AC

Proteccions elèctriques: Proteccions Curticircuits i sobrecàrregues

Corrent màxima d’entrada AC: 108 A.

Proteccions diferencial RCD tipus B

Potencia aparent: 75 kVA.

Control d’aïllament

Freqüència: 50/60 Hz.

Limitacions TDH segons companyia distribuïdora

Factor de potència: > 0.98
Esp. mecàniques min.:
Càrrega:

Càrrega CHAdeMO:

Estructura: Acer inoxidable AISI 304

Tipus: CHAdeMO DC + COMBO2 DC + MENNEKES AC

Xapa: Acer inoxidable AISI 304

Capacitat de càrrega simultània: 1xDC + 1xAC

IP: >= IP54

Càrrega vehicles pesats

Disseny: Customitzable segons requeriments propietat

Mode: 4 IEC 61851-1

Adequació int:

Ventiladors de refrigeració d’aire
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Pantalla:

Dimensions: <=8”

Altitud: < 1000m

Color: Sí

Ubicació: Exterior

Sistema: Tàctil

Proximitat al mar: >10 m

Lectura diürna: Sí
Protecció solar: Sí

Comunicacions:

Normativa:

REBT 2002 (RD 842/2002)

Customitzable: Sí

Normes europees amb marcat CE

Idiomes min: Català, Castellà, Anglès i Francès

Normes específiques de Catalunya i plec del Aj. de Barcelona

Antivandàlica: sí

Normes particulars de companyia distribuïdora

4G/LTE/GPRS/GSM

Alimentació:

Ethernet: 10/100Base Tx (TCP/IP)

Tensió: Trifàsic 400V AC
Freqüència: 50 Hz

Protocol: OCCP >=1.5 o 1.6 actualitzable a 2.2
Detector RFID

Escomesa:

Potència admissible: fins a 111 kW
Conjunt de mesura: TMF10 multifunció

Compatible amb servidors back-office de gestors de càrrega inscrits a la CNMC (Comisión

Transformadors de mesura: 100/5A

Nacional de los Mercados y la Competència)

Cablejat: Cu 20x5+15x5

Compatible amb aplicacions mòbils de pagament

Bases: DIN1
Fusibles: gG 200A

Documentació:

Proves FAT (rutina + tipus)
Proves SAT

Quadre client:

(1) Protecció magnetotèrmica, IGA amb interruptor automàtic

Certificat commissioning

regulable, de In= 100 A, regulat a 100 A,

Certificat Start-up

(2) Protecció magnetotèrmica de 100A, regulada a 80 A (relé

Manual de manteniment

electrònic regulable) més una protecció diferencial de relé regulable

Manual d’usuari

amb toroïdal 30..300 mA, regulada a 30 mA, Classe A "si".
Proteccions sobretensions: Permanents + transitòries
(3) Dos proteccions magnetotèrmiques II 16A + protecció diferencial

2.2

Armari de escomesa + Quadre de comandament i protecció per a la recàrrega del

instantània individual.

VE.

(4) Protecció magnetotèrmica II 10A + protecció diferencial instantània
individual.

Descripció:

Quadre homologat per l’Ajuntament de Barcelona i companyia
distribuïdora amb doble partició. Una per quadre d’escomesa de
companyia i un altre per client on s’ubicarà el quadre de
comandament i protecció per a la recàrrega del VE.

Esp. mecàniques min.:

Xapa: Acer inoxidable AISI 304 2mm
IP: >= IP54
IK: >=10
Disseny: Customitzable segons requeriments propietat

Condicions ambientals:

Temperatura: - 30º..+ 45 ºC
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES

Pany: antivandàlic JIS20

Documentació:

Proves FAT (rutina + tipus)
Proves SAT
Certificat commissioning
Certificat Start-up
Manual de manteniment
Manual d’usuari
Plànols constructius
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DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST

AMIDAMENTS
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AMIDAMENTS
Obra
Capítol
Titol 3

Pàg.:
01
01
01

1

AMIDAMENTS
3

EDRR CAN BRUIXA
OBRA CIVIL
DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

4

Pàg.:

Equip de recàrrega
Quadre elèctric

1,200
1,000

0,500
1,000

0,150
0,150

1,300
1,300

TOTAL AMIDAMENT
6
1

G2194JK1
Num.

m2

Text

Demolició de paviment existent col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió
Tipus

1

T

2

Rasa
Equip de recàrrega
4 Quadre elèctric
3

[C]

Longitud
3,000
1,200
1,000

[D]

[E]

[F]

F2225432

m3

Num.

TOTAL Fórmula

Amplada
0,600
0,500
1,000

Text

3,400

1

T

2

Rasa
Equip de recàrrega
4 Quadre elèctric
3

[C]

[D]

[E]

Longitud
3,000
1,200
1,000

Amplada
0,600
0,500
1,000

Fondària
0,800
0,800
0,800

[F]

F2R450E0
Num.

m3

Text

T

7

M21BU050
Num.

TOTAL Fórmula

1,440 C#*D#*E#*F#
0,480 C#*D#*E#*F#
0,800 C#*D#*E#*F#

m2

T

2

Rasa
Equip de recàrrega
4 Quadre elèctric
3

2,720

[C]

[D]

[E]

Longitud
3,000
1,200
1,000

Amplada
0,600
0,500
1,000

Fondària
0,600
0,800
0,800

[F]

1,300
1,300
1,300

Tipus

Zona verda

01
01
02

Num.

m3

Text

1,404 C#*D#*E#*F#
0,624 C#*D#*E#*F#
1,040 C#*D#*E#*F#

N228U010

Num.

3,068

T

2

Rasa
Equip de recàrrega
4 Quadre elèctric
3

[C]

[D]

[E]

Longitud
3,000
1,200
1,000

Amplada
0,600
0,500
1,000

Fondària
0,150
0,150
0,150

[F]

m3

Text

Tipus

1,300
1,300
1,300

T

Num.

Text

m3

2

0,351 C#*D#*E#*F#
0,117 C#*D#*E#*F#
0,195 C#*D#*E#*F#

F9365G51
Num.

0,663

m3

Text

1,300
1,300
1,300

1,404 C#*D#*E#*F#
0,624 C#*D#*E#*F#
1,040 C#*D#*E#*F#
3,068

[C]

[D]

15,000

0,100

[E]

[F]

1,250

TOTAL Fórmula

1,875 C#*D#*E#*F#
1,875

Tipus

[C]

[D]

[E]

Longitud
3,000

Amplada
0,600

Fondària
0,150

[F]

1,300

[C]

[D]

[E]

Longitud
3,000
1,200
1,000

Amplada
0,600
0,500
1,000

Fondària
0,650
0,400
0,400

[F]

T

Rasa
3 Equip de recàrrega
4 Quadre elèctric

TOTAL Fórmula

1,170 C#*D#*E#*F#
0,240 C#*D#*E#*F#
0,400 C#*D#*E#*F#
1,810

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

2

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

T
Rasa

Fondària
0,600
0,800
0,800

TOTAL AMIDAMENT

[C]

[D]

[E]

Longitud
3,000
1,200
1,000

Amplada
0,600
0,500
1,000

Fondària
0,100
0,400
0,400
TOTAL AMIDAMENT

[F]

TOTAL Fórmula

0,180 C#*D#*E#*F#
0,240 C#*D#*E#*F#
0,400 C#*D#*E#*F#
0,820

TOTAL Fórmula

3
1

Amplada
0,600
0,500
1,000

TOTAL Fórmula

1

F2RA73G1

Longitud
3,000
1,200
1,000

TOTAL Fórmula

Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb 25cm de sauló sense garbellar per a
protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim, i base de 40cm tot-u artificial , amb estesa i
piconatge del material al 98% del PM.

Rasa
3 Equip de recàrrega
4 Quadre elèctric

2

TOTAL AMIDAMENT
5

[F]

EDRR CAN BRUIXA
OBRA CIVIL
PAVIMENTS

2

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Tipus

1

[E]

TOTAL Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT
F2R642E0

[D]

Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos components mitjançant granellat

Text

Obra
Capítol
Titol 3

1

4

[C]

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat
Tipus

1

Tipus

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL AMIDAMENT
3

0,663

TOTAL AMIDAMENT

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
Tipus

Text

Rasa
3 Equip de recàrrega
4 Quadre elèctric

1,800 C#*D#*E#*F#
0,600 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#

0,117 C#*D#*E#*F#
0,195 C#*D#*E#*F#

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1

1
Num.

m3

2

TOTAL AMIDAMENT
2

F2RA7LP1

2

G9E1320G

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter
M-15 amasat a l’obra i beurada de ciment pòrtland

0,351 C#*D#*E#*F#
EUR

EUR
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AMIDAMENTS
Num.

Pàg.:

Text

Tipus

1

T

2

Rasa
3 Remats

[C]

[D]

Longitud
3,000
2,000

Amplada
0,600
1,000

[E]

[F]

3

AMIDAMENTS

Num.

Text

Tipus

1
2

T
A-13 placa prohibit motos

[C]

[D]

[E]

[F]

unitats
1,000

01
01
03

6

EDRR CAN BRUIXA
OBRA CIVIL
SENYALITZACIÓ

FBA1E317

Num.
1

1

FBBZ1120
Num.

m

Text

1
2

Suport d'alumini estriat de diàmtre 60 mm, de 4 mm d'espessor, pintat amb pintura de pols de polièster amb
color RAL 7037 col·locat a terra formigonat
Tipus

T
suport senyals

[C]

[D]

Longitud
3,600

unitats
1,000

[E]

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

[F]

NBB22711

Num.

u

Text

7

3,600 C#*D#*E#*F#

1
2

T
plaques auxiliars (A-44)

[C]

[D]

[E]

[F]

NBB22201

Num.

u

Text

1
2

T
S-17

[C]

[D]

[E]

8

Num.

u

Text

[F]

Num.

2

1
2

T
R-307

[C]

9

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

[D]

[E]

unitats
1,000

5

FBB3UV11

u

TOTAL Fórmula

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

20,000

Pintat sobre paviment de faixa contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual
Tipus

T

u

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

Longitud
10,000

TOTAL Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#
10,000

Pintat sobre paviment de pictogrames places reservades per a VE, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina d'accionament manual, seguint especificacions del Manual de Senyalització Urbana de
Barcelona.
Tipus

[C]

T

[D]

[E]

[F]

unitats
2,000

Senyalització places per a VE (E-80a)

u

TOTAL Fórmula

20,000 C#*D#*E#*F#

20,000

zona de recàrrega VE

NBA31110

1,000

Subministrament i col·locació de senyal vertical (d'alumini amb doble pestanya, HI (High Intensity Prismatic)
nivell II de retroreflexivitat 250/300 cd/m2, de 2 mm d'espessor) de 120 mm d'alçària i 450 mm d'amplària amb
EUR

Text

TOTAL Fórmula

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

Subministrament i col·locació de senyal vial termoplàstica d'advertència de zona de VE, prefabricada, de 3 mm
de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, triangular equilàter
de 150 cm de costat. Seguint especificacions del Manual de Senyalització Urbana de Barcelona. Inclou linies
transversals de 20cm d'amplada.
Tipus

1

1,000

[F]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Num.

unitats
1,000

[E]

TOTAL Fórmula

Subministrament de senyal vertical ((d'alumini amb doble pestanya, HI (High Intensity Prismatic) nivell II de
retroreflexivitat 250/300 cd/m2, de 2 mm d'espessor) preceptiva tipus R disc de prohibició i obligació, de 600 mm
de diàmetre. Nivell de reflectància E.G. Nivell I
Tipus

[D]

2,000

TOTAL AMIDAMENT
FBB1UVB0

Text

GBA31110

2

4

[C]

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

Subministrament i col·locació de senyal vertical (d'alumini amb doble pestanya, HI (High Intensity Prismatic)
nivell II de retroreflexivitat 250/300 cd/m2, de 2 mm d'espessor) de 60x60cm, fixada mecànicament amb tots els
elements necessaris per a la seva fixació
Tipus

m

1

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

3

Tipus

1

unitats
2,000

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R,
de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Places de recàrrega VE

FBA22411

3,600

Subministrament i col·locació de senyal vertical (d'alumini amb doble pestanya, HI (High Intensity Prismatic)
nivell II de retroreflexivitat 250/300 cd/m2, de 2 mm d'espessor) de 30x60cm, fixada mecànicament amb tots els
elements necessaris per a la seva fixació

Tipus

Text

TOTAL Fórmula
Num.

TOTAL AMIDAMENT

m

1,000

TOTAL AMIDAMENT

2

2

TOTAL Fórmula

3,800
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Titol 3

4

tots els elements necessaris per a la seva fixació

TOTAL Fórmula

1,800 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Pàg.:

[C]

T

[D]

[E]

[F]

unitats
1,000

Senyalització advertència VE

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

10

FBABI003
Num.
1
2

Text

u

TOTAL Fórmula

1,000

Jornada de pintat de senyalització horitzontal sobre paviment. Inclou el personal i el transport de la maquinària i
el material necessari fins la zona de l'actuació.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

1,000

EUR
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AMIDAMENTS
11

FQ42A015
Num.

Pàg.:

u

AMIDAMENTS

Pàg.:

Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella d'acer inoxidable, de forma
cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

01
02
00

TOTAL Fórmula

L'armari comptarà amb proteccions de sobretensions permanents i transitòries, i amb un circuit amb protecció
bipolar magnetodiferencial de 10A i 30mA per a il·luminació interior i pressa de corrent, i tots els elements
necessaris pel correcte funcionament de la instal·lació i compliment de normatives elèctriques i de la
distribuïdora. L'armari comptarà amb sòcol i bancada de fixació.
Totalment instal·lat, comprovat, verificat i en perfecte funcionament.

2,000

EDRR CAN BRUIXA
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
TREBALLS ENDESA

Num.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

N0123V010

u

Connexió a xarxa de distribució d'Endesa. Inclosos tots els materials i treballs necessaris per a la interconnexió
de la xarxa de distribució existent amb l'armari d'escomesa, la posada en marxa i la seva entrada en
funcionament. Taxes, projectes, visat, etc. inclosos
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3

01
02
01

1,000

EDRR CAN BRUIXA
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
SISTEMA DE TERRES

Obra
Capítol
Titol 3

1

01
02
03

FDGZU010
Num.

m

Text

1

FGD2133D
Num.

u

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

FG380907
Num.

m

2,000

Tipus

[C]

FG22TK1K

Num.

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra. Inclou
subministrament i instal·lació.

Text

[D]

[E]

[F]

[D]

Longitud
5,000

Unitats
2,000

[E]

[F]

10,000

m

Text

Tipus

1
2

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

T
Quadre BT-PdR

[C]

[D]

Longitud
5,000

Unitats
2,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

3
TOTAL AMIDAMENT

FG22TP1K

EDRR CAN BRUIXA
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
APARAMENTA I PROTECCIÓ

1

FG210003

u

S'instal·larà un nou armari tipus Monolit 700, o similar, estandaritzat per l'Ajuntament de Barcelona i l'empresa
distribuïdora (ENDESA). Amb dues particions:
·La partició de companyia, format amb un TMF10 amb potència admissible fins 111 kW.

Text

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
Tipus

Entrada CS

[C]

[D]

2,000

1,500

[E]

[F]

EUR

FG312594
Num.
1

Text

m

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4
1

m

10,000
Num.

01
02
02

10,000

10,000 C#*D#*E#*F#

10,000

Obra
Capítol
Titol 3

TOTAL Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

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

2,000
TOTAL AMIDAMENT

2

T

[C]

TOTAL Fórmula

2
1

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

2

Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,45 m2, de 4,5 mm de gruix i
soterrada. Inclou subministrament i instal·lació.

1,000

EDRR CAN BRUIXA
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
CANALITZACIÓ I CABLEJAT BT

Tipus

1

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

1

6

·La partició de client , amb quadre de comandament i protecció per a la recàrrega del VE (electro1) format un
IGA amb interruptor automàtic regulable, de In= 100 A, regulat a 100 A (relé electrònic regulable), dos sortides
bipolars magnetodiferencials de 16A i 30mA, de Classe A ´´si´´, i una sortida magnetotèrmic de 100A IV,
regulada a 80 A (relé electrònic regulable) més una protecció diferencial de relé regulable amb toroïdal 30..300
mA, regulada a 30 mA, Classe A ´´si´´.

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

2,000

Obra
Capítol
Titol 3

5

3,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Tipus

T

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

LONGITUD
EUR
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AMIDAMENTS
2

Pàg.:

ALIMENTACIÓ PUNT RECARREGA

FG312194
Num.

m

Tipus

1
2

T
TERRA PUNT RECARREGA

[C]

[D]

[E]

[F]

LONGITUD
7,000

1

Obra
Capítol
Titol 3

01
02
05

1,000

EDRR CAN BRUIXA
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
LEGALITZACIÓ

7,000
1

01
02
04

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

EDRR CAN BRUIXA
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EQUIP DE RECÀRREGA

FG210064
Num.

u

Legalització de la instal·lació. Incloses taxes EIC, visats, projecte de legalització o memòria tècnica de disseny,
inspecció inicial OCA, butlletí i tota la documentació necessària per la tramitació davant Indústria

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

NG220000

u

Subministrament d'equip de recàrrega ràpida tipus Multimode mode 3 (socket 22 kW AC Tipus 2) i mode 4
(mànegues 50 kW DC CCS i Chademo) comunicació 4G amb protocol OCCP versió 1.5 o 1.6 actualitzable a
2.2, estructura i envolvent d'acer galvanitzat adequat per ser intal·lat a l'exterior de la marca Circutor o
similar.Complint les especificacions recollides al plec.
- Cables amb extensió de 5.5 metres amb recollidor de cable per CCS+CHA
- Toma AC (socket sense cable) de 22kW tipus 2
- Bloqueig connectors CCS2+CHA
- Diferencial tipus B
- Mòdem 4G

Obra
Capítol

1

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

Num.

Text

1

[C]

[C]

[D]

[D]

[E]

[F]

ZPAUU0016

PA

Num.

TOTAL Fórmula

Text

1,000

Partida alçada de cobrament íntegre pels treballs de redacció de projecte As Built. Inclou la generació d'altra
documentació sol·licitada pels departaments de l'ajuntament de Barcelona (Cartografia, BCASA, inventari INCA
de senyalització...).
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT
NG220010

Num.

u

Text

1,000

1

[C]

[D]

[E]

[F]

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

1,000

NG220030
Num.

Text

u

[C]

Num.

PA

Text

Tipus

[C]

[D]

[D]

[E]

[F]

1

EUR

[F]

Text

u

TOTAL Fórmula

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

1,000

F00B0015
Num.

TOTAL Fórmula

[E]

TOTAL AMIDAMENT
4

1,000

1,000

Partida alçada a justificar per les tasques arqueològiques a realitzar durant els treballs de moviment de terres,
inclòs el personal del departament d'Arqueologia de l'Ajuntament de Barcelona com a supervisors i, llur informe
de l'actuació.

1

TOTAL Fórmula

Subministrament i col·locació del vinilat de l'equip de recàrrega segons requeriments de l'Ajuntament.
Tipus

ZPAUU0039

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

4

3

Posada en marxa d'equip de recàrrega ràpida. Inclou totes les proves necessàries per al correcte funcionament
indicades pel fabricant i per la propietat/DO.Inclou treballs de comunicació de l'equip de recàrrega a Centre de
Control per a la monotorització i gestió en fase d'explotació i manteniment. Inclosa la comprovació, verificació i
perfecte funcionament de la comunicació de l’equip amb la xarxa de BSM i el CSO.
Tipus

TOTAL Fórmula

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

1,000

TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

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

1,000

1,000

[F]

[E]

TOTAL AMIDAMENT

Instal·lació i cablejat d'equip de recàrrega ràpida sobre fonament complint especificacions del fabricant.
Tipus

Tipus

TOTAL Fórmula

2

u

Text

Partida alçada de cobrament íntegre pels treballs de Seguretat i Salut

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

1,000

NG220020

PA

1,000

EDRR CAN BRUIXA
ALTRES PARTIDES

1
[F]

TOTAL AMIDAMENT
2

ZPAUU0001
Num.

Inclou les fixacions al terra.
Totalment instal·lat, comprovat, verificat i en perfecte funcionament
Num.

01
03

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

1

8

7,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Titol 3

Pàg.:

7,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Text

AMIDAMENTS

7,000 C#*D#*E#*F#

7,000
TOTAL AMIDAMENT

5

7

1,000

Enginyeria de Replanteig, taxes de serveis afectats i permís d'obres.
Tipus

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

9

AMIDAMENTS

1,000

TOTAL AMIDAMENT
6

Obra
Capítol
Titol 3

01
04
01

Pàg.:

EDRR CAN BRUIXA
XARXA IMI
DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

F2RA73G1

Num.

m3

Text

Tipus

T

2

Rasa
3 Pericó
FDG526XZ

Num.

u

Text

Tipus

1
2

Obertura de cala d'1m2 per a la detecció de serveis. Inclou treballs d'enderroc de paviment, excavació de terres
fins deixar la canalització al descobert, reblert de la rasa i posterior pavimentació de la vorera. Inclou tots els
medis auxiliars per a la correcta senyalització i tancament de la zona de treball. Inclou la càrrega de residus,
transport fins a dipòsit autoritzat i el cànon de gestió de residus.

T
Cala deteccio serveis

[C]

[D]

[E]

[F]

2

G2194JK1
Num.

m2

Text

2

T
Rasa

F2225432
Num.

m3

Text

T

2

Rasa
3 Pericó

[C]

[D]

Longitud
7,000

Amplada
0,400

[E]

[F]

m3

Text

Tipus

1

T

2

Rasa
3 Pericó

Num.

m3

Text

Amplada
0,400
0,800

Profundidad
0,150
0,150

1,300
1,300

T

2

Rasa
3 Pericó

[D]

[E]

[F]

Longitud
7,000
0,800

Amplada
0,400
0,800

Profundidad
0,250
0,650

1,300
1,300

Num.

Text

Obra
Capítol
Titol 3

01
04
02

[C]

[D]

[E]

Longitud
7,000
0,800

Amplada
0,400
0,800

Profundidad
0,700
0,800

[F]

1

TOTAL Fórmula

1,960 C#*D#*E#*F#
0,512 C#*D#*E#*F#

N228U010

Num.

2

2,472

EDRR CAN BRUIXA
XARXA IMI
PAVIMENTS

m3

Text

Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb 25cm de sauló sense garbellar per a
protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim, i base de 40cm tot-u artificial , amb estesa i
piconatge del material al 98% del PM.
Tipus

T
Rasa

[C]

[D]

[E]

[F]

Longitud
7,000

Amplada
0,400

Gruix
0,450

1,150

[C]

[D]

[E]

[F]

Longitud
7,000
0,800

Amplada
0,400
0,800

Profundidad
0,250
0,650

1,300
1,300

TOTAL AMIDAMENT
2

TOTAL Fórmula

F9365G51
Num.

0,910 C#*D#*E#*F#
0,541 C#*D#*E#*F#

m3

Text

[C]

[D]

[E]

2
3

T

Longitud
7,000
0,800

Amplada
0,400
0,800

Profundidad
0,150
0,150

Rasa
Pericó

1,449 C#*D#*E#*F#
1,449

T
Rasa

[C]

[D]

[E]

[F]

Longitud
7,000

Amplada
0,400

Gruix
0,100

1,150

TOTAL Fórmula

0,322 C#*D#*E#*F#

1,451

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Tipus

TOTAL Fórmula

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

1

[F]

3

G9E1320G

TOTAL Fórmula
Num.

1

0,910 C#*D#*E#*F#
0,541 C#*D#*E#*F#
1,451

TOTAL AMIDAMENT
m3

TOTAL Fórmula

2,800

TOTAL AMIDAMENT
F2R642E0

0,546 C#*D#*E#*F#
0,125 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

2

5

TOTAL Fórmula

0,671

[C]

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat
Tipus

1

Longitud
7,000
0,800

TOTAL AMIDAMENT

1

F2R450E0

[F]

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, 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)

TOTAL Fórmula

2,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
4

[E]

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
Tipus

1

F2RA7LP1

2,000

TOTAL AMIDAMENT
3

[D]

Demolició de paviment existent col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió
Tipus

1

7

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

[C]

TOTAL AMIDAMENT

Num.

unitats
2,000

0,671

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1

1

10

1,300
1,300

0,546 C#*D#*E#*F#
0,125 C#*D#*E#*F#
EUR

Text

1
2

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter
M-15 amasat a l’obra i beurada de ciment pòrtland
Tipus

T
Rasa

0,322

[C]

[D]

Longitud
7,000

Amplada
0,400

[E]

[F]

1,150

TOTAL Fórmula

3,220 C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

11

AMIDAMENTS
6

TOTAL AMIDAMENT

FDKZH9B4

3,220
Num.

Obra
Capítol
Titol 3

1

01
04
03

FG22TH1K

m

1

EDRR CAN BRUIXA
XARXA IMI
TUBS I PERICONS

FDKZHLD4

u

FDK2A4XX

u

FDGZU010
Num.

m

Text

Num.
1

Text

TOTAL Fórmula

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

1,000

1,000

1,000

1,000

[C]

[D]

[E]

[F]

Longitud
9,000

TOTAL Fórmula

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

u

[F]

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

T

FDK262X8

[E]

Pericó de 70x70x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó H-150 i solera de formigó H-150 de 15 cm de
grossor amb pendents cap al centre, on s'haurà instal·lat un encofrat tubular vertical de 10 cm, deixant la
superfície que serà visible amb un acabat perfecte. Reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

2

5

[D]

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm amb
doble fulla trinagular i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. Haurà de complir les
especificacions del plec de l'Institut Municipal d'Informàtica
- Tapa extraïble metàl·lica antilliscant, de fosa dúctil segons norma ISO / 1053 / EN 1563, d'acord a la norma
EN 124 i amb el certificat AENOR del producte.
- La tapa permetrà obrir-se més de 90º i màxim 120º, incorporant dispositiu antitancament de bloqueig de
seguretat a un angle = 90º.
- Marc d'acer galvanitzat en calent, laminat, segons norma ISO 630.
- Desbloqueig i obertura de la tapa mitjançant clau, la qual serveix per a la seva manipulació un cop bloquejada
la tapa.
- Les tapes de les arquetes seran de dues ales triangulars i duran l'anagrama ´´TC-AjB´´.
- En arquetes amb fondària superior a 1,5m caldrà instal·lar pates.

Tipus

1

[C]

9,000

AMIDAMENT DIRECTE
4

Tipus

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. Inclou instal·lació d'obturador tripolar, segellant contra el pas d’aigua, pols,
rosegadors, etc. Es deixarà fil guia o corda col·locat a l’interior de tots els conductes de les canalitzacions lligat a
les anelles dels obturadors amb reserva suficient per la seva manipulació.

AMIDAMENT DIRECTE
3

12

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter amb la inscripció ´´TC-AJB´´.

TOTAL AMIDAMENT

AMIDAMENT DIRECTE
2

Text

u

Pàg.:

9,000

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x54 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. Segons especificacions
IMI
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

1,000

EUR

EUR

QUADRE DE PREUS NÚM. 1
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

€

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
(VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

86,65

€

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

26,69

€

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

26,86

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(VINT-I-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

25,09

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, 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)
(SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)

7,07

F00B0015

u

Enginyeria de Replanteig, taxes de serveis afectats i permís d'obres.
(TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-2

F2225432

m3

P-3

F2R450E0

m3

P-5

P-6

F2R642E0

F2RA73G1

F2RA7LP1

m3

m3

m3

1

352,50

P-1

P-4

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.:

91,51

€

P-8

FBA1E317

m

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

0,84

€

P-9

FBA22411

m

Pintat sobre paviment de faixa contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina d'accionament manual
(SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

6,22

€

P-10

FBABI003

u

Jornada de pintat de senyalització horitzontal sobre paviment. Inclou el personal i el transport
de la maquinària i el material necessari fins la zona de l'actuació.
(MIL CENT CINQUANTA EUROS)

1.150,00

€

Subministrament de senyal vertical ((d'alumini amb doble pestanya, HI (High Intensity
Prismatic) nivell II de retroreflexivitat 250/300 cd/m2, de 2 mm d'espessor) preceptiva tipus R
disc de prohibició i obligació, de 600 mm de diàmetre. Nivell de reflectància E.G. Nivell I
(TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

33,61

Subministrament i col·locació de senyal vertical (d'alumini amb doble pestanya, HI (High
Intensity Prismatic) nivell II de retroreflexivitat 250/300 cd/m2, de 2 mm d'espessor) de 120
mm d'alçària i 450 mm d'amplària amb tots els elements necessaris per a la seva fixació

18,52

FBB3UV11

u

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

Suport d'alumini estriat de diàmtre 60 mm, de 4 mm d'espessor, pintat amb pintura de pols de
polièster amb color RAL 7037 col·locat a terra formigonat
(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

18,74

€

P-14

FDG526XZ

u

Obertura de cala d'1m2 per a la detecció de serveis. Inclou treballs d'enderroc de paviment,
excavació de terres fins deixar la canalització al descobert, reblert de la rasa i posterior
pavimentació de la vorera. Inclou tots els medis auxiliars per a la correcta senyalització i
tancament de la zona de treball. Inclou la càrrega de residus, transport fins a dipòsit autoritzat
i el cànon de gestió de residus.
(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

176,91

€

P-15

FDGZU010

m

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora
(UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

1,31

€

P-16

FDK262X8

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x54 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. Segons especificacions IMI
(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

64,95

€

P-17

FDK2A4XX

u

Pericó de 70x70x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó H-150 i solera de formigó
H-150 de 15 cm de grossor amb pendents cap al centre, on s'haurà instal·lat un encofrat
tubular vertical de 10 cm, deixant la superfície que serà visible amb un acabat perfecte.
Reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

163,25

€

(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

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
(NORANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-12

m

€

m3

u

FBBZ1120

€

F9365G51

FBB1UVB0

2

P-13

€

P-7

P-11

Pàg.:

P-18

FDKZH9B4

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter amb la
inscripció ´´TC-AJB´´.
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

54,21

€

P-19

FDKZHLD4

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm amb doble fulla trinagular i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter. Haurà de complir les especificacions del plec de l'Institut Municipal d'Informàtica
- Tapa extraïble metàl·lica antilliscant, de fosa dúctil segons norma ISO / 1053 / EN 1563,
d'acord a la norma EN 124 i amb el certificat AENOR del producte.
- La tapa permetrà obrir-se més de 90º i màxim 120º, incorporant dispositiu antitancament de
bloqueig de seguretat a un angle = 90º.
- Marc d'acer galvanitzat en calent, laminat, segons norma ISO 630.
- Desbloqueig i obertura de la tapa mitjançant clau, la qual serveix per a la seva manipulació
un cop bloquejada la tapa.
- Les tapes de les arquetes seran de dues ales triangulars i duran l'anagrama ´´TC-AjB´´.
- En arquetes amb fondària superior a 1,5m caldrà instal·lar pates.

435,88

€

11.133,60

€

(QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
€

€

P-20

FG210003

u

S'instal·larà un nou armari tipus Monolit 700, o similar, estandaritzat per l'Ajuntament de
Barcelona i l'empresa distribuïdora (ENDESA). Amb dues particions:
·La partició de companyia, format amb un TMF10 amb potència admissible fins 111 kW.
·La partició de client , amb quadre de comandament i protecció per a la recàrrega del VE
(electro1) format un IGA amb interruptor automàtic regulable, de In= 100 A, regulat a 100 A
(relé electrònic regulable), dos sortides bipolars magnetodiferencials de 16A i 30mA, de
Classe A ´´si´´, i una sortida magnetotèrmic de 100A IV, regulada a 80 A (relé electrònic
regulable) més una protecció diferencial de relé regulable amb toroïdal 30..300 mA, regulada
a 30 mA, Classe A ´´si´´.
L'armari comptarà amb proteccions de sobretensions permanents i transitòries, i amb un
circuit amb protecció bipolar magnetodiferencial de 10A i 30mA per a il·luminació interior i
pressa de corrent, i tots els elements necessaris pel correcte funcionament de la instal·lació i
compliment de normatives elèctriques i de la distribuïdora. L'armari comptarà amb sòcol i
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3

bancada de fixació.
Totalment instal·lat, comprovat, verificat i en perfecte funcionament.

FG210064

u

Legalització de la instal·lació. Incloses taxes EIC, visats, projecte de legalització o memòria
tècnica de disseny, inspecció inicial OCA, butlletí i tota la documentació necessària per la
tramitació davant Indústria
(MIL VUIT-CENTS EUROS)

1.800,00

€

P-22

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. Inclou instal·lació
d'obturador tripolar, segellant contra el pas d’aigua, pols, rosegadors, etc. Es deixarà fil guia o
corda col·locat a l’interior de tots els conductes de les canalitzacions lligat a les anelles dels
obturadors amb reserva suficient per la seva manipulació.
(TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

3,59

€

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
(TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

3,58

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 SETANTA-CINC CÈNTIMS)

5,75

P-23

P-24

FG22TK1K

FG22TP1K

m

m

4

P-32

GBA31110

u

Pintat sobre paviment de pictogrames places reservades per a VE, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual, seguint especificacions del
Manual de Senyalització Urbana de Barcelona.
(SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

66,15

€

P-33

M21BU050

m2

Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos components
mitjançant granellat
(ONZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

11,49

€

P-34

N0123V010

u

Connexió a xarxa de distribució d'Endesa. Inclosos tots els materials i treballs necessaris per
a la interconnexió de la xarxa de distribució existent amb l'armari d'escomesa, la posada en
marxa i la seva entrada en funcionament. Taxes, projectes, visat, etc. inclosos
(MIL CINC-CENTS EUROS)

1.500,00

€

P-35

N228U010

m3

Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb 25cm de sauló sense
garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim, i base de
40cm tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM.
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

59,39

€

P-36

NBA31110

u

Subministrament i col·locació de senyal vial termoplàstica d'advertència de zona de VE,
prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el
paviment mitjançant bufador, triangular equilàter de 150 cm de costat. Seguint
especificacions del Manual de Senyalització Urbana de Barcelona. Inclou linies transversals
de 20cm d'amplada.

331,26

€

(ONZE MIL CENT TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
P-21

Pàg.:

€

€

(TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-25

FG312194

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub
(VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

8,89

€

P-26

FG312594

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub
(VINT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

20,63

€

P-27

FG380907

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra.
Inclou subministrament i instal·lació.
(ONZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

11,91

€

P-37

NBB22201

u

Subministrament i col·locació de senyal vertical (d'alumini amb doble pestanya, HI (High
Intensity Prismatic) nivell II de retroreflexivitat 250/300 cd/m2, de 2 mm d'espessor) de
60x60cm, fixada mecànicament amb tots els elements necessaris per a la seva fixació
(SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

67,43

€

P-38

NBB22711

u

Subministrament i col·locació de senyal vertical (d'alumini amb doble pestanya, HI (High
Intensity Prismatic) nivell II de retroreflexivitat 250/300 cd/m2, de 2 mm d'espessor) de
30x60cm, fixada mecànicament amb tots els elements necessaris per a la seva fixació

79,47

€

30.500,44

€

954,00

€

(SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
P-39

P-28

FGD2133D

u

Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,45 m2, de 4,5
mm de gruix i soterrada. Inclou subministrament i instal·lació.
(CENT VUITANTA-NOU EUROS)

189,00

€

P-29

FQ42A015

u

Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella d'acer
inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, ancorada amb
dau de formigó
(SETANTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

79,06

€

Demolició de paviment existent col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

56,81

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de
maceta amb morter M-15 amasat a l’obra i beurada de ciment pòrtland
(QUARANTA-NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

49,09

P-30

P-31

G2194JK1

G9E1320G

m2

m2

NG220000

u

Inclou les fixacions al terra.
Totalment instal·lat, comprovat, verificat i en perfecte funcionament
(TRENTA MIL CINC-CENTS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€
P-40
€

Subministrament d'equip de recàrrega ràpida tipus Multimode mode 3 (socket 22 kW AC
Tipus 2) i mode 4 (mànegues 50 kW DC CCS i Chademo) comunicació 4G amb protocol
OCCP versió 1.5 o 1.6 actualitzable a 2.2, estructura i envolvent d'acer galvanitzat adequat
per ser intal·lat a l'exterior de la marca Circutor o similar.Complint les especificacions
recollides al plec.
- Cables amb extensió de 5.5 metres amb recollidor de cable per CCS+CHA
- Toma AC (socket sense cable) de 22kW tipus 2
- Bloqueig connectors CCS2+CHA
- Diferencial tipus B
- Mòdem 4G

NG220010

u

Posada en marxa d'equip de recàrrega ràpida. Inclou totes les proves necessàries per al
correcte funcionament indicades pel fabricant i per la propietat/DO.Inclou treballs de
comunicació de l'equip de recàrrega a Centre de Control per a la monotorització i gestió en
fase d'explotació i manteniment. Inclosa la comprovació, verificació i perfecte funcionament
de la comunicació de l’equip amb la xarxa de BSM i el CSO.
(NOU-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS)
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P-41

NG220020

u

Instal·lació i cablejat d'equip de recàrrega ràpida sobre fonament complint especificacions del
fabricant.
(TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

364,03

€

P-42

NG220030

u

Subministrament i col·locació del vinilat de l'equip de recàrrega segons requeriments de
l'Ajuntament.
(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

250,00

€

P-43

ZPAUU0001

PA

Partida alçada de cobrament íntegre pels treballs de Seguretat i Salut
(NOU-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS)

956,00

€

P-44

ZPAUU0016

PA

Partida alçada de cobrament íntegre pels treballs de redacció de projecte As Built. Inclou la
generació d'altra documentació sol·licitada pels departaments de l'ajuntament de Barcelona
(Cartografia, BCASA, inventari INCA de senyalització...).
(SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

750,00

€

P-45

ZPAUU0039

PA

Partida alçada a justificar per les tasques arqueològiques a realitzar durant els treballs de
moviment de terres, inclòs el personal del departament d'Arqueologia de l'Ajuntament de
Barcelona com a supervisors i, llur informe de l'actuació.
(SET-CENTS VUITANTA-SIS EUROS)

786,00

€

Barcelona, Desembre de 2020
L´autor del Projecte

Esteve Baqué Estebe
Enginyer Industrial

QUADRE DE PREUS NÚM. 2

Projecte d´instal·lació d´una estació de recàrrega ràpida al carrer de Can Bruixa, 23-33

Projecte d´instal·lació d´una estació de recàrrega ràpida al carrer de Can Bruixa, 23-33

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-1

F00B0015

u

Enginyeria de Replanteig, taxes de serveis afectats i permís d'obres.
Sense descomposició

P-2

P-3

P-4

F2225432

F2R450E0

F2R642E0

m3

m3

m3

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
Altres conceptes
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Altres conceptes
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Altres conceptes

Pàg.:

1

352,50
352,50000

€
€

86,65

€

86,65000

€

26,69

€

26,69000

€

26,86

€

P-12

P-6

P-13

P-9

BBMZ1B20

P-11

m

5,08000

€

Subministrament i col·locació de senyal vertical (d'alumini amb doble pestanya, HI (High
Intensity Prismatic) nivell II de retroreflexivitat 250/300 cd/m2, de 2 mm d'espessor) de 120
mm d'alçària i 450 mm d'amplària amb tots els elements necessaris per a la seva fixació

18,52

€

Placa complementària (de xapa d'acer) de 120 mm d'alçària i 450 mm d'amplària
Altres conceptes

14,29000
4,23000

€
€

Suport d'alumini estriat de diàmtre 60 mm, de 4 mm d'espessor, pintat amb pintura de pols de
polièster amb color RAL 7037 col·locat a terra formigonat

18,74

€

12,15000
6,59000

€
€

176,91

€

Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical
Altres conceptes

26,86000

€
FDG526XZ

u

Obertura de cala d'1m2 per a la detecció de serveis. Inclou treballs d'enderroc de paviment,
excavació de terres fins deixar la canalització al descobert, reblert de la rasa i posterior
pavimentació de la vorera. Inclou tots els medis auxiliars per a la correcta senyalització i
tancament de la zona de treball. Inclou la càrrega de residus, transport fins a dipòsit autoritzat
i el cànon de gestió de residus.

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

25,09

€

B2RA73G1

t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada del
Altres conceptes

23,67000
1,42000

€
€

B9E13100

m2

Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, 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)

7,07

€

B0111000

M3

AIGUA

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs
Altres conceptes

0,32023
104,23137

€
€

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada
Altres conceptes

6,67000
0,40000

€
€

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

1,31

€

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

91,51

€

0,11220
1,19780

€
€

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
Altres conceptes

68,25000
23,26000

€
€

64,95

€

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

0,84

€

F2RA7LP1

m3

F9365G51

m3

m3

FBA1E317

m3

m

BBA1M100

kg

Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec

0,06426

€

BBA17100

kg

Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials
Altres conceptes

0,34272
0,43302

€
€

Pintat sobre paviment de faixa contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina d'accionament manual

6,22

€

FBA22411

m

P-15

FDGZU010

m

BDGZU010

m

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària
Altres conceptes

P-16

FDK262X8

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x54 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. Segons especificacions IMI

t

Grava de pedrera, per a drens

1,82833
47,42167

€
€

163,25

€

FDK2A4XX

u

Pericó de 70x70x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó H-150 i solera de formigó
H-150 de 15 cm de grossor amb pendents cap al centre, on s'haurà instal·lat un encofrat
tubular vertical de 10 cm, deixant la superfície que serà visible amb un acabat perfecte.
Reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

0,44419

€

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,

65,00000

€

Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 70x70x85 cm, per a 150 usos
Altres conceptes

2,51750
95,28831

€
€

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter amb la
inscripció ´´TC-AJB´´.

54,21

€

B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

BBA14100

kg

Pintura per a marques vials, dos components, blanca

2,21136
3,11584

€
€

B064300C

m3

B0DF8H0A

u

1.150,00

€

1.150,00000

€

33,61

€

FBB1UVB0

BBB1UVB0

u

Subministrament de senyal vertical ((d'alumini amb doble pestanya, HI (High Intensity
Prismatic) nivell II de retroreflexivitat 250/300 cd/m2, de 2 mm d'espessor) preceptiva tipus R
disc de prohibició i obligació, de 600 mm de diàmetre. Nivell de reflectància E.G. Nivell I
U

Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva tipus R disc de prohibició i oblig

28,53000

€

€

B0330020

€

P-18

0,03480

€

0,89280

Jornada de pintat de senyalització horitzontal sobre paviment. Inclou el personal i el transport
de la maquinària i el material necessari fins la zona de l'actuació.
Sense descomposició

€

15,70000

MICROESFERES DE VIDRE

u

65,00000

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacio

KG

FBABI003

€

u

Altres conceptes
P-17

7,32360

BDK21495

BBA1M000

Altres conceptes
P-10

m

Altres conceptes

m3

B064300C

P-8

FBBZ1120

u

2

F2RA73G1

B2RA7LP1

P-7

u

BBB3UV11

P-14
P-5

FBB3UV11

Pàg.:

FDKZH9B4

u

BDKZH9B0

u

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pa

34,71000

€

B0710150

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons
Altres conceptes

0,11853
19,38147

€
€
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3

P-19

435,88

€

P-20

FDKZHLD4

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm amb doble fulla trinagular i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter. Haurà de complir les especificacions del plec de l'Institut Municipal d'Informàtica
- Tapa extraïble metàl·lica antilliscant, de fosa dúctil segons norma ISO / 1053 / EN 1563,
d'acord a la norma EN 124 i amb el certificat AENOR del producte.
- La tapa permetrà obrir-se més de 90º i màxim 120º, incorporant dispositiu antitancament de
bloqueig de seguretat a un angle = 90º.
- Marc d'acer galvanitzat en calent, laminat, segons norma ISO 630.
- Desbloqueig i obertura de la tapa mitjançant clau, la qual serveix per a la seva manipulació
un cop bloquejada la tapa.
- Les tapes de les arquetes seran de dues ales triangulars i duran l'anagrama ´´TC-AjB´´.
- En arquetes amb fondària superior a 1,5m caldrà instal·lar pates.

P-26

BDKZHLD0

u

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pa
Altres conceptes

390,00000
45,64665

€
€

S'instal·larà un nou armari tipus Monolit 700, o similar, estandaritzat per l'Ajuntament de
Barcelona i l'empresa distribuïdora (ENDESA). Amb dues particions:

11.133,60

€

0,23335

P-22

FG22TH1K

BG22TH10

P-23

FG22TK1K

BG22TK10

P-24

FG22TP1K

u

m

m

m

m

m

m

BG312590

P-27

P-28

FG380907

m

m

4

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,
Altres conceptes

3,86580
1,88420

€
€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

8,89

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1Altres conceptes

5,21220
3,67780

€
€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

20,63

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1Altres conceptes

16,28940
4,34060

€
€

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra.
Inclou subministrament i instal·lació.

11,91

€

BGY38000

u

Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus

BG380900

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2

FGD2133D

u

Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,45 m2, de 4,5
mm de gruix i soterrada. Inclou subministrament i instal·lació.

P-29

11.133,60000

€

Legalització de la instal·lació. Incloses taxes EIC, visats, projecte de legalització o memòria
tècnica de disseny, inspecció inicial OCA, butlletí i tota la documentació necessària per la
tramitació davant Indústria
Sense descomposició

1.800,00

€
P-30

1.800,00000

€

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. Inclou instal·lació
d'obturador tripolar, segellant contra el pas d’aigua, pols, rosegadors, etc. Es deixarà fil guia o
corda col·locat a l’interior de tots els conductes de les canalitzacions lligat a les anelles dels
obturadors amb reserva suficient per la seva manipulació.

3,59

€

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,
Altres conceptes

2,07060
1,51940

€
€

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,58

€

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,
Altres conceptes

2,06040
1,51960

€
€

5,75

P-31

P-32

€
€

189,00

€

€
€

Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella d'acer
inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, ancorada amb
dau de formigó

79,06

€

BGYD2000

u

Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra

BQ42A015

u

Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella d'acer
Altres conceptes

28,00000
51,06000

€
€

G2194JK1

m2

Demolició de paviment existent col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
Altres conceptes

56,81

€

56,81000

€

49,09

€

G9E1320G

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de
maceta amb morter M-15 amasat a l’obra i beurada de ciment pòrtland

B9E13200

M2

PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU ALT

6,18120

€

B0111000

M3

AIGUA

0,00116

€

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs
Altres conceptes

0,32023
42,58741

€
€

Pintat sobre paviment de pictogrames places reservades per a VE, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual, seguint especificacions del
Manual de Senyalització Urbana de Barcelona.

66,15

€

GBA31110

u

BBA1M000

KG

MICROESFERES DE VIDRE

BBA11000

KG

PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓ
Altres conceptes

€
P-33

1,31580
10,44420

4,04000
18,80000

Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada), de 0,45 m2 de superfície

u

€

€

u

FQ42A015

0,15000

166,16000

BGD21330

Altres conceptes

Altres conceptes

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

FG312594

m

Pàg.:

Altres conceptes

L'armari comptarà amb proteccions de sobretensions permanents i transitòries, i amb un
circuit amb protecció bipolar magnetodiferencial de 10A i 30mA per a il·luminació interior i
pressa de corrent, i tots els elements necessaris pel correcte funcionament de la instal·lació i
compliment de normatives elèctriques i de la distribuïdora. L'armari comptarà amb sòcol i
bancada de fixació.
Totalment instal·lat, comprovat, verificat i en perfecte funcionament.

FG210064

m

€

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons

·La partició de companyia, format amb un TMF10 amb potència admissible fins 111 kW.
·La partició de client , amb quadre de comandament i protecció per a la recàrrega del VE
(electro1) format un IGA amb interruptor automàtic regulable, de In= 100 A, regulat a 100 A
(relé electrònic regulable), dos sortides bipolars magnetodiferencials de 16A i 30mA, de
Classe A ´´si´´, i una sortida magnetotèrmic de 100A IV, regulada a 80 A (relé electrònic
regulable) més una protecció diferencial de relé regulable amb toroïdal 30..300 mA, regulada
a 30 mA, Classe A ´´si´´.

P-21

FG312194

m

BG312190

t

u

BG22TP10

P-25

B0710150

FG210003

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

M21BU050

m2

Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos components
mitjançant granellat

0,92963

€

3,88844
61,33193

€
€

11,49

€
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-34

N0123V010

u

Pàg.:

5

Altres conceptes

11,49000

€

Connexió a xarxa de distribució d'Endesa. Inclosos tots els materials i treballs necessaris per
a la interconnexió de la xarxa de distribució existent amb l'armari d'escomesa, la posada en
marxa i la seva entrada en funcionament. Taxes, projectes, visat, etc. inclosos
Sense descomposició

1.500,00

€

1.500,00000

€

59,39

€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-41

P-42
P-35

N228U010

m3

Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb 25cm de sauló sense
garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim, i base de
40cm tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM.

B0321000

m3

Sauló sense garbellar

18,81400

€

B0372000

m3

Tot-u artificial

18,83700

€

B0111000

M3

AIGUA

0,05800
21,68100

€
€

331,26

€

Altres conceptes
P-36

P-37

NBA31110

u

Subministrament i col·locació de senyal vial termoplàstica d'advertència de zona de VE,
prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el
paviment mitjançant bufador, triangular equilàter de 150 cm de costat. Seguint
especificacions del Manual de Senyalització Urbana de Barcelona. Inclou linies transversals
de 20cm d'amplada.
u

Bufador, conjunt compost per empunyadura, braç porta broquets, broquet, mànega flex

132,09000

€

BBA110VE

u

Senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorp
Altres conceptes

145,46000
53,71000

€
€

67,43

€

41,74000
25,69000

€
€

Subministrament i col·locació de senyal vertical (d'alumini amb doble pestanya, HI (High
Intensity Prismatic) nivell II de retroreflexivitat 250/300 cd/m2, de 2 mm d'espessor) de
30x60cm, fixada mecànicament amb tots els elements necessaris per a la seva fixació

79,47

€

PLACA D'ORIENTACIÓ O SITUACIÓ, DE 30X60 CM AMB PINTURA NO REFLECTO
Altres conceptes

59,69000
19,78000

€
€

Subministrament d'equip de recàrrega ràpida tipus Multimode mode 3 (socket 22 kW AC
Tipus 2) i mode 4 (mànegues 50 kW DC CCS i Chademo) comunicació 4G amb protocol
OCCP versió 1.5 o 1.6 actualitzable a 2.2, estructura i envolvent d'acer galvanitzat adequat
per ser intal·lat a l'exterior de la marca Circutor o similar.Complint les especificacions
recollides al plec.
- Cables amb extensió de 5.5 metres amb recollidor de cable per CCS+CHA
- Toma AC (socket sense cable) de 22kW tipus 2
- Bloqueig connectors CCS2+CHA
- Diferencial tipus B
- Mòdem 4G

30.500,44

€

Altres conceptes

30.500,44000

€

Posada en marxa d'equip de recàrrega ràpida. Inclou totes les proves necessàries per al
correcte funcionament indicades pel fabricant i per la propietat/DO.Inclou treballs de
comunicació de l'equip de recàrrega a Centre de Control per a la monotorització i gestió en
fase d'explotació i manteniment. Inclosa la comprovació, verificació i perfecte funcionament
de la comunicació de l’equip amb la xarxa de BSM i el CSO.

954,00

€

u

BBM1AHA1

Subministrament i col·locació de senyal vertical (d'alumini amb doble pestanya, HI (High
Intensity Prismatic) nivell II de retroreflexivitat 250/300 cd/m2, de 2 mm d'espessor) de
60x60cm, fixada mecànicament amb tots els elements necessaris per a la seva fixació
u

Placa informativa de 60x60 cm amb pintura no reflectora
Altres conceptes

P-38

NBB22711

u

BBM1BBB1

P-39

NG220000

U

u

NG220010

u

u

ZPAUU0001 PA

P-44

ZPAUU0016 PA

ZPAUU0039 PA

Altres conceptes

954,00000

€

Instal·lació i cablejat d'equip de recàrrega ràpida sobre fonament complint especificacions del
fabricant.
Altres conceptes

364,03

€

364,03000

€

250,00

€

250,00000

€

956,00
956,00000

€
€

750,00

€

750,00000

€

786,00

€

786,00000

€

Subministrament i col·locació del vinilat de l'equip de recàrrega segons requeriments de
l'Ajuntament.
Sense descomposició
Partida alçada de cobrament íntegre pels treballs de Seguretat i Salut

Partida alçada de cobrament íntegre pels treballs de redacció de projecte As Built. Inclou la
generació d'altra documentació sol·licitada pels departaments de l'ajuntament de Barcelona
(Cartografia, BCASA, inventari INCA de senyalització...).
Sense descomposició
Partida alçada a justificar per les tasques arqueològiques a realitzar durant els treballs de
moviment de terres, inclòs el personal del departament d'Arqueologia de l'Ajuntament de
Barcelona com a supervisors i, llur informe de l'actuació.
Sense descomposició

Barcelona, Desembre de 2020
L´autor del Projecte

Esteve Baqué Estebe
Enginyer Industrial

Inclou les fixacions al terra.
Totalment instal·lat, comprovat, verificat i en perfecte funcionament

P-40

NG220030

u

6

Sense descomposició

P-45

8177_12

NBB22201

P-43

NG220020

Pàg.:

PRESSUPOST
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PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

EdRR CAN BRUIXA

Capítol

01

OBRA CIVIL

Titol 3

01

DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

1

PRESSUPOST

Pàg.:

1 FBBZ1120

m

Suport d'alumini estriat de diàmtre 60 mm, de 4 mm d'espessor, pintat
amb pintura de pols de polièster amb color RAL 7037 col·locat a terra
formigonat (P - 13)

18,74

3,600

67,46

2 NBB22711

u

79,47

2,000

158,94

1 G2194JK1

m2

Demolició de paviment existent col·locats sobre formigó, de fins a 20
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió (P - 30)

56,81

3,400

193,15

Subministrament i col·locació de senyal vertical (d'alumini amb doble
pestanya, HI (High Intensity Prismatic) nivell II de retroreflexivitat
250/300 cd/m2, de 2 mm d'espessor) de 30x60cm, fixada
mecànicament amb tots els elements necessaris per a la seva fixació

2 F2225432

m3

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 2)

86,65

2,720

235,69

(P - 38)

3 F2R450E0

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
(P - 3)

26,69

3,068

81,88

4 F2R642E0

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 4)

26,86

0,663

17,81

5 F2RA73G1

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 barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)

25,09

0,663

16,63

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)

7,07

Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos
components mitjançant granellat (P - 33)

11,49

6 F2RA7LP1

7 M21BU050

TOTAL

m3

m2

Titol 3

3,068

1,875

01.01.01

Obra

EdRR CAN BRUIXA

Capítol

01

OBRA CIVIL

Titol 3

02

PAVIMENTS

Subministrament i col·locació de senyal vertical (d'alumini amb doble
pestanya, HI (High Intensity Prismatic) nivell II de retroreflexivitat
250/300 cd/m2, de 2 mm d'espessor) de 60x60cm, fixada
mecànicament amb tots els elements necessaris per a la seva fixació
(P - 37)

67,43

1,000

67,43

4 FBB1UVB0

u

Subministrament de senyal vertical ((d'alumini amb doble pestanya, HI
(High Intensity Prismatic) nivell II de retroreflexivitat 250/300 cd/m2, de
2 mm d'espessor) preceptiva tipus R disc de prohibició i obligació, de
600 mm de diàmetre. Nivell de reflectància E.G. Nivell I (P - 11)

33,61

1,000

33,61

5 FBB3UV11

u

Subministrament i col·locació de senyal vertical (d'alumini amb doble
pestanya, HI (High Intensity Prismatic) nivell II de retroreflexivitat
250/300 cd/m2, de 2 mm d'espessor) de 120 mm d'alçària i 450 mm
d'amplària amb tots els elements necessaris per a la seva fixació
(P - 12)

18,52

1,000

18,52

6 FBA1E317

m

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària,
amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització
(P - 8)

0,84

20,000

16,80

7 FBA22411

m

Pintat sobre paviment de faixa contínua de 40 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual
(P - 9)

6,22

10,000

62,20

8 GBA31110

u

Pintat sobre paviment de pictogrames places reservades per a VE,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual, seguint especificacions del Manual de
Senyalització Urbana de Barcelona. (P - 32)

66,15

2,000

132,30

9 NBA31110

u

Subministrament i col·locació de senyal vial termoplàstica
d'advertència de zona de VE, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb
esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant
bufador, triangular equilàter de 150 cm de costat. Seguint
especificacions del Manual de Senyalització Urbana de Barcelona.
Inclou linies transversals de 20cm d'amplada.
(P - 36)

331,26

1,000

331,26

10 FBABI003

u

Jornada de pintat de senyalització horitzontal sobre paviment. Inclou el
personal i el transport de la maquinària i el material necessari fins la
zona de l'actuació. (P - 10)

1.150,00

1,000

1.150,00

11 FQ42A015

u

Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja,
amb anella d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària
i 100 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó (P - 29)

79,06

2,000

158,12

21,54

m3

Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim,
amb 25cm de sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en
tongades de 25 cm, com a màxim, i base de 40cm tot-u artificial , amb
estesa i piconatge del material al 98% del PM. (P - 35)

59,39

1,810

107,50

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 - 7)

91,51

0,820

75,04

3 G9E1320G

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a truc de maceta amb morter M-15 amasat a l’obra i
beurada de ciment pòrtland (P - 31)

49,09

3,800

186,54

Titol 3

u

21,69

1 N228U010

TOTAL

3 NBB22201

588,39

01

01.01.02

369,08

TOTAL

Titol 3

01.01.03

2.196,64

Obra

01

Obra

01

EdRR CAN BRUIXA

Capítol

02

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Capítol

01

OBRA CIVIL

Titol 3

00

TREBALLS ENDESA

Titol 3

03

SENYALITZACIÓ

1 N0123V010
EUR

2

u

EdRR CAN BRUIXA

Connexió a xarxa de distribució d'Endesa. Inclosos tots els materials i
treballs necessaris per a la interconnexió de la xarxa de distribució

1.500,00

1,000

1.500,00
EUR
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PRESSUPOST

Pàg.:

3

existent amb l'armari d'escomesa, la posada en marxa i la seva
entrada en funcionament. Taxes, projectes, visat, etc. inclosos (P - 34)
TOTAL

Titol 3

01

EdRR CAN BRUIXA

02

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Titol 3

01

SISTEMA DE TERRES

1 FGD2133D

u

Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de
superfície 0,45 m2, de 4,5 mm de gruix i soterrada. Inclou
subministrament i instal·lació. (P - 28)

189,00

2,000

378,00

2 FG380907

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra. Inclou subministrament i instal·lació. (P - 27)

11,91

10,000

119,10

Titol 3

01.02.01

497,10

Obra

01

EdRR CAN BRUIXA

Capítol

02

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Titol 3

02

APARAMENTA I PROTECCIÓ

1 FG210003

u

S'instal·larà un nou armari tipus Monolit 700, o similar, estandaritzat
per l'Ajuntament de Barcelona i l'empresa distribuïdora (ENDESA).
Amb dues particions:

11.133,60

1,000

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 (P - 24)

5,75

3,000

17,25

4 FG312594

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 35 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P 26)

20,63

7,000

144,41

5 FG312194

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P 25)

8,89

7,000

62,23

TOTAL

Titol 3

01.02.03
01

Capítol

02

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Titol 3

04

EQUIP DE RECÀRREGA

u

01

EdRR CAN BRUIXA

02

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Titol 3

03

CANALITZACIÓ I CABLEJAT BT

Subministrament d'equip de recàrrega ràpida tipus Multimode mode 3
(socket 22 kW AC Tipus 2) i mode 4 (mànegues 50 kW DC CCS i
Chademo) comunicació 4G amb protocol OCCP versió 1.5 o 1.6
actualitzable a 2.2, estructura i envolvent d'acer galvanitzat adequat
per ser intal·lat a l'exterior de la marca Circutor o similar.Complint les
especificacions recollides al plec.
- Cables amb extensió de 5.5 metres amb recollidor de cable per
CCS+CHA
- Toma AC (socket sense cable) de 22kW tipus 2
- Bloqueig connectors CCS2+CHA
- Diferencial tipus B
- Mòdem 4G

30.500,44

1,000

30.500,44

2 NG220020

u

Instal·lació i cablejat d'equip de recàrrega ràpida sobre fonament
complint especificacions del fabricant. (P - 41)

364,03

1,000

364,03

3 NG220010

u

Posada en marxa d'equip de recàrrega ràpida. Inclou totes les proves
necessàries per al correcte funcionament indicades pel fabricant i per
la propietat/DO.Inclou treballs de comunicació de l'equip de recàrrega
a Centre de Control per a la monotorització i gestió en fase
d'explotació i manteniment. Inclosa la comprovació, verificació i
perfecte funcionament de la comunicació de l’equip amb la xarxa de
BSM i el CSO. (P - 40)

954,00

1,000

954,00

4 NG220030

u

Subministrament i col·locació del vinilat de l'equip de recàrrega segons
requeriments de l'Ajuntament. (P - 42)

250,00

1,000

250,00

11.133,60

Capítol

EdRR CAN BRUIXA

Inclou les fixacions al terra.
Totalment instal·lat, comprovat, verificat i en perfecte funcionament (P
- 39)

01.02.02

Obra

272,79

Obra

11.133,60

L'armari comptarà amb proteccions de sobretensions permanents i
transitòries, i amb un circuit amb protecció bipolar magnetodiferencial
de 10A i 30mA per a il·luminació interior i pressa de corrent, i tots els
elements necessaris pel correcte funcionament de la instal·lació i
compliment de normatives elèctriques i de la distribuïdora. L'armari
comptarà amb sòcol i bancada de fixació.
Totalment instal·lat, comprovat, verificat i en perfecte funcionament.
(P - 20)
Titol 3

m

1 NG220000

·La partició de companyia, format amb un TMF10 amb potència
admissible fins 111 kW.
·La partició de client , amb quadre de comandament i protecció per a
la recàrrega del VE (electro1) format un IGA amb interruptor automàtic
regulable, de In= 100 A, regulat a 100 A (relé electrònic regulable),
dos sortides bipolars magnetodiferencials de 16A i 30mA, de Classe A
´´si´´, i una sortida magnetotèrmic de 100A IV, regulada a 80 A (relé
electrònic regulable) més una protecció diferencial de relé regulable
amb toroïdal 30..300 mA, regulada a 30 mA, Classe A ´´si´´.

TOTAL

4

3 FG22TP1K
1.500,00

Capítol

Pàg.:
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 23)

01.02.00

Obra

TOTAL

PRESSUPOST

TOTAL

1 FDGZU010

m

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 15)

1,31

10,000

13,10

2 FG22TK1K

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a

3,58

10,000

35,80

Titol 3

32.068,47

Obra

01

Capítol

02

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Titol 3

05

LEGALITZACIÓ

1 FG210064

EUR

01.02.04

u

EdRR CAN BRUIXA

Legalització de la instal·lació. Incloses taxes EIC, visats, projecte de
legalització o memòria tècnica de disseny, inspecció inicial OCA,
butlletí i tota la documentació necessària per la tramitació davant
Indústria (P - 21)

1.800,00

1,000

1.800,00

EUR
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Projecte d´instal·lació d´una estació de recàrrega ràpida al carrer de Can Bruixa, 23-33

PRESSUPOST
TOTAL

Titol 3

Pàg.:

01.02.05

5

1.800,00

Obra

01

EdRR CAN BRUIXA

Capítol

03

ALTRES PARTIDES

1 ZPAUU0001

PA

Partida alçada de cobrament íntegre pels treballs de Seguretat i Salut
(P - 43)

956,00

1,000

956,00

2 ZPAUU0016

PA

Partida alçada de cobrament íntegre pels treballs de redacció de
projecte As Built. Inclou la generació d'altra documentació sol·licitada
pels departaments de l'ajuntament de Barcelona (Cartografia, BCASA,
inventari INCA de senyalització...). (P - 44)

750,00

1,000

750,00

3 ZPAUU0039

PA

Partida alçada a justificar per les tasques arqueològiques a realitzar
durant els treballs de moviment de terres, inclòs el personal del
departament d'Arqueologia de l'Ajuntament de Barcelona com a
supervisors i, llur informe de l'actuació. (P - 45)

786,00

1,000

786,00

4 F00B0015

u

Enginyeria de Replanteig, taxes de serveis afectats i permís d'obres.
(P - 1)

352,50

1,000

352,50

TOTAL

Capítol

2.844,50

01

EdRR CAN BRUIXA

Capítol

04

XARXA IMI

Titol 3

01

DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

1 FDG526XZ

u

Obertura de cala d'1m2 per a la detecció de serveis. Inclou treballs
d'enderroc de paviment, excavació de terres fins deixar la canalització
al descobert, reblert de la rasa i posterior pavimentació de la vorera.
Inclou tots els medis auxiliars per a la correcta senyalització i
tancament de la zona de treball. Inclou la càrrega de residus, transport
fins a dipòsit autoritzat i el cànon de gestió de residus. (P - 14)

176,91

2,000

m2

Demolició de paviment existent col·locats sobre formigó, de fins a 20
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió (P - 30)

56,81

2,800

159,07

3 F2225432

m3

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 2)

86,65

2,472

214,20

4 F2R450E0

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
(P - 3)

26,69

1,451

38,73

5 F2R642E0

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 4)

26,86

0,671

18,02

6 F2RA73G1

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 barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)

25,09

0,671

16,84

7 F2RA7LP1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)

7,07

1,451

10,26

TOTAL

Titol 3

01.04.01

01

Capítol

04

XARXA IMI

Titol 3

02

PAVIMENTS

810,94

EUR

6

EdRR CAN BRUIXA

1 N228U010

m3

Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim,
amb 25cm de sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en
tongades de 25 cm, com a màxim, i base de 40cm tot-u artificial , amb
estesa i piconatge del material al 98% del PM. (P - 35)

59,39

1,449

86,06

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 - 7)

91,51

0,322

29,47

3 G9E1320G

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a truc de maceta amb morter M-15 amasat a l’obra i
beurada de ciment pòrtland (P - 31)

49,09

3,220

158,07

Titol 3

01.04.02

273,60

Obra

01

Capítol

04

XARXA IMI

Titol 3

03

TUBS I PERICONS

EdRR CAN BRUIXA

1 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. Inclou
instal·lació d'obturador tripolar, segellant contra el pas d’aigua, pols,
rosegadors, etc. Es deixarà fil guia o corda col·locat a l’interior de tots
els conductes de les canalitzacions lligat a les anelles dels obturadors
amb reserva suficient per la seva manipulació. (P - 22)

3,59

9,000

32,31

2 FDKZHLD4

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 700x700 mm amb doble fulla trinagular i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. Haurà de
complir les especificacions del plec de l'Institut Municipal d'Informàtica
- Tapa extraïble metàl·lica antilliscant, de fosa dúctil segons norma
ISO / 1053 / EN 1563, d'acord a la norma EN 124 i amb el certificat
AENOR del producte.
- La tapa permetrà obrir-se més de 90º i màxim 120º, incorporant
dispositiu antitancament de bloqueig de seguretat a un angle = 90º.
- Marc d'acer galvanitzat en calent, laminat, segons norma ISO 630.
- Desbloqueig i obertura de la tapa mitjançant clau, la qual serveix per
a la seva manipulació un cop bloquejada la tapa.
- Les tapes de les arquetes seran de dues ales triangulars i duran
l'anagrama ´´TC-AjB´´.
- En arquetes amb fondària superior a 1,5m caldrà instal·lar pates.
(P - 19)

435,88

1,000

435,88

3 FDK2A4XX

u

Pericó de 70x70x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
H-150 i solera de formigó H-150 de 15 cm de grossor amb pendents
cap al centre, on s'haurà instal·lat un encofrat tubular vertical de 10
cm, deixant la superfície que serà visible amb un acabat perfecte.
Reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
(P - 17)

163,25

1,000

163,25

4 FDGZU010

m

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 15)

1,31

9,000

11,79

5 FDK262X8

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x54 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. Segons
especificacions IMI (P - 16)

64,95

1,000

64,95

353,82

2 G2194JK1

Pàg.:

Obra

TOTAL

01.03

Obra

PRESSUPOST

EUR
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PRESSUPOST
6 FDKZH9B4

TOTAL

Titol 3

u

Pàg.:
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter amb la inscripció ´´TC-AJB´´. (P 18)
01.04.03

54,21

1,000

7
54,21

762,39

EUR

RESUM DE PRESSUPOST
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RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 3: Titol 3
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3

01.01.01

DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

588,39
369,08

Titol 3

01.01.02

PAVIMENTS

Titol 3

01.01.03

SENYALITZACIÓ

2.196,64

Capítol

01.01

OBRA CIVIL

3.154,11

Titol 3

01.02.00

TREBALLS ENDESA

1.500,00

Titol 3

01.02.01

SISTEMA DE TERRES

Titol 3

01.02.02

APARAMENTA I PROTECCIÓ

Titol 3

01.02.03

CANALITZACIÓ I CABLEJAT BT

Titol 3

01.02.04

EQUIP DE RECÀRREGA

Titol 3

01.02.05

LEGALITZACIÓ

Capítol

01.02

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Titol 3

01.04.01

DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

Titol 3

01.04.02

PAVIMENTS

273,60

Titol 3

01.04.03

TUBS I PERICONS

762,39

Capítol

01.04

XARXA IMI

497,10
11.133,60
272,79
32.068,47
1.800,00
47.271,96
810,94

1.846,93

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
52.273,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol

01.01

OBRA CIVIL

Capítol

01.02

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Capítol

01.03

ALTRES PARTIDES

Capítol

01.04

XARXA IMI

Obra

01

EdRR CAN BRUIXA

3.154,11
47.271,96
2.844,50
1.846,93
55.117,50

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
55.117,50
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

01

EdRR CAN BRUIXA

55.117,50
55.117,50

EUR

ÚLTIM FULL
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

55.117,50

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 55.117,50.............................................................

7.165,28

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 55.117,50................................................................

3.307,05

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

65.589,83

21 % IVA SOBRE 65.589,83...............................................................................................

13.773,86

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

79.363,69

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a
setanta-nou mil tres-cents seixanta-tres euros amb seixanta-nou cèntims

Barcelona, Desembre de 2020
L´autor del Projecte

Esteve Baqué Estebe
Enginyer Industrial

