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1

MEMÒRIA

1.

OBJECTE DEL PROJECTE EXECUTIU

L’objecte d’aquesta memòria valorada es definir les obres DE REFORMA DEL PATI DEL CEIP CANIGÓ –
Edifici Sant Ferran- DE SANT JUST DESVERN, per definir i valorar les intervencions necessàries per millorar
l’equipament i paviments del pati de l’edifici d’escola.
La present memòria valorada consta de memòria, normativa aplicable, plànols, plec de condicions tècniques,
pressupost, amidaments i quadres de preus i estudi de seguretat i salut.
EXPEDIENT ADMINISTRATIU: AUM 2018 41

2.

ANTECEDENTS

La intervenció que es proposa es de millora de l’equipament i els paviments existents degut al seu estat. A la vegada
es buscarà algunes propostes per limitar la visió desde l’exterior del mateix pati.
3.

PROMOTOR

El promotor de la memòria valorada per a les obres d’urbanització i millora del carrer Font de Sant Just Desvern, és
l’AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN, amb CIF P-0821900H, amb domicili a la plaça Verdaguer, 2 de Sant
Just Desvern (08960) Barcelona. Telèfon 93 480 48 00.
4.

AUTORS DEL PROJECTE EXECUTIU

EFRÉN RADIGALES SÁNCHEZ, Cap de projectes, manteniment i millores urbanes titulat enginyer en organització
industrial i arquitecte tècnic, col·legiat 10.684 al Col.legi d’Aparelladors, Arquitectes tècnics i Enginyers en
Edificació de Barcelona amb domicili professional a la plaça Verdaguer, 2 de Sant Just Desvern (08960). Telèfon 93
480 48 00.
CARLES VÍCTOR RODRIGO MARTÍNEZ, Cap de brigada municipal titulat enginyer en edificació i arquitecte
tècnic, col·legiat 6.892 al Col.legi d’Aparelladors, Arquitectes tècnics i Enginyers en Edificació de Barcelona amb
domicili professional a la plaça Verdaguer, 2 de Sant Just Desvern (08960). Telèfon 93 480 48 00.
5.

ESTAT ACTUAL I GEOREFERÈNCIA

Vista general del pati d’accés pel carrer Sant Ferran.

Vista general del pati de l’accés principal de l’escola.

Vista general del pati per l’accés del carrer Muntanya.

Vista general de la façana del pati posterior.

6.

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Qualificació urbanística
Règim del sòl: Sòl Urbà
Clau: 7a, Equipaents comunitaris docents, públics o privats i annexos esportius.

Situa c ió i e m p la ç a m e nt
L’àmbit d’acutació de la reforma del pari es situa entre els carrer Sant Ferran i Muntanya a l’edifici Sant Ferran del
CEIP Canigó.
Da d e s to p o g rà fiq ue s
Segons el topogràfic adjunt en la documentació gràfica l’edifici Sant Ferran sobre el que actuarem es troba sobre una
plataforma més o menys plana a la cota +145.40m, u té una sèrie d’escales i rampes per la trovada amb els carrers
que li donen accés.
Sup e rfíc ie inte rving ud a
La superficies intervinguda aproximada és de 1.048,09 m2.
Ed ific a c io ns d e l’ e nto rn inm e d ia t
Es tracta d’un edifici aïllat sobre el que es fa el tractament del pati i els edificis del seu entorn la nostra actuació no hi
tindrà cap tipus d’afectació.
Ed ific a c io ns d e l’ e nto rn inm e d ia t
L’edifici objecte a realitzar l’intervenció tracta d’un edifici aïllat, d’aquesta manera la nostra actuació no hi tindrà cap
tipus d’afectació als edificis de l’entorn inmediat.

7.

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

Tre b a lls p re vis
Inicialment es faran els treballs de retirada del mobiliari i equipament existent així com de l’arbrat.

Es faràn els treballs d’enderroc de la vorera existent, per tal de no incrementar la cota actual del pati un cop col.locats
els paviments nous, la resta de paviment existent es farà un tractament de pont d’unió per tal que el nou paviment de
formigó treballi solidariament.
Un cop analitzat el clavegueram existent fer les pertinents rases per a la connexions dels baixant de les ales carrer
Muntanya i de les recollides de paviments i poder-ho conectar a la xarxa existent.
De sc rip c ió d e la p ro p o sta
Segons els plànols adjunts en la documentació gràfica el pati, s’ha buscat un retícula de 5x5m que ens endreci els
espai, a la vegada que amb uns traces de juntes marcar els diferents accesos de l’escola i que ens acompanyi tant amb
la traça com en el canvi de color.
Tant la retícula com les traces ens endrecen els espais i ens permeten poder-hi ubicar tot el mobiliari d’equipament de
l’escola així com l’arbrat i la creació d’ombres.

 Paviment lliscat.
Aquesta solució de formigó amb un retícula general de 5,00x5,00m de color groc es pretèn donar un impacte més
suau a tota la superfície de paviment i a la vegada amb les juntes de la retícula recorzar-hi de forma endreça la
ubicació de l’arbrat i del mobiliari d’equipament.
Per altra banda amb els color gris s’ha pretès marcar amb unes traces que ens porten des dels accessos exteriors als
propis de l’escola, de manera que amb aquest color diferenciat de la resta de paviment del pati de l’escola es marquen
els eixos de circulació.


Paviment tou de cautxú.

Implantació d’un terra tou de seguretat a la zona del pati posterior segons la documentació gràfica de cautxú, de 1,5m
d’amplada i tal com amrca la norma UNE 12572, amb un gruix de 4cm de SBR i 1cm de EPDM de color a definir a
obra pels redactors del projecte.



Arbrat i equipament.

Segons els plànols de la documentació gràfica s’ha de subministrar i col.locar el mobiliari definit en els amidaments
de la present memòria valorada.



Recrescut escala.

Recrescut d’escala existent amb formigó en massa i acabat amb peces de formigó tipus Superstep de Breinco, color
Mediterrani i mides 120x40x15cm, amb bisell i acabat llis, col·locat amb formigó HNE-15/P/10.



Rampa practicable .

Rampa d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, amb estructura de perfils laminats en calent, per l’estructura de
rampa, mitjançant unions soldades. Treballat i muntat en taller, amb preparació de superfícies en grau SA21/2 segons
UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació posterior de dues mans d'emprimació amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 30
microns per ma, excepte en la zona en que s'han de realitzar soldadures en obra, en una distància de 100 mm des de la
vora de la soldadura, amb xapa d'acer galvanitzat de textura amb relleu gravat en diamant per a paviment de rampa i
barana, segons indica projecte.
Fa se s i c o nd ic io ns d ’ e xe c uc ió
Està previst realitzar l’obra en 4 fases independents i correlatives per a minimitzar les molèsties i afectació al centre
escolar. Cada fase correspon a la zona de pati delimitada per cada façana.
En el cas de que el soroll o pols produït per les diverses activitats de desconstrucció o construcció generi moltes
molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, es traslladarà a un horari on
el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges;
aquestes horaris especials seran aprovats per la D.F. i no implicarà un augment dels costos de l’obra, el preu de cada
partida contempla aquesta possibilitat i per la qual cosa el contractista no podrà reclamar cap increment de preu o
compensació econòmica.
Se rve is e xiste nts d e l’ e nto rn im m e d ia t
Per poder executar l’obra correctament, és necessari identificar tots els serveis existents, per evitar l’afectació.

Els serveis que es troben dins l’àrea de projecte són:
-

Clavegueram (municipal).

-

Xarxa d’aigua (Agbar).

-

Xarxa de MT-BT (Fecsa-Endesa).

-

Xarxa de telecomunicacions (Telefònica).

-

Xarxa de gas (Gas Natural).

-

Xarxa enllumenat (municipal).

A l’annex de serveis s’adjunta la documentació recollida dels serveis existents.

8.

GESTIÓ DE RESIDUS

Me m ò ria Info rm a tiva d e l'Estud i d e G e stió d e Re sid us d e C o nstruc c ió i De m o lic ió
Es redacta aquest Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició en compliment del Reial Decret 105/2008,
de 1 Febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i de demolició que estableix, en el seu
article 4, entre les obligacions del productor de residus de construcció i demolició la d'incloure en el projecte
d'execució o en el nostre cas a l’administració pública, al projecte executiu, un Estudi de Gestió de Residus de
Construcció i Demolició que reflecteixi com portarà a terme les obligacions que li incumbeixin en relació amb els
residus de construcció i demolició que es vagin a produir en l'obra.
Sobre la base d'aquest Estudi, el posseïdor de residus redactarà un pla que serà aprovat per la direcció facultativa i
acceptat per la propietat i passarà a formar part dels documents contractuals de l'obra.
Aquest Estudi de Gestió de Residus consta del següent contingut:


Estimació de la QUANTITAT, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de construcció i
demolició que es generaran en l'obra, codificats conformement a la llista europea de residus publicada per
Ordre MAM/304/2002, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la
llista europea de residus.



Relació de MESURES per a la PREVENCIÓ de residus en l'obra objecte del projecte executiu.



Les operacions de REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ o ELIMINACIÓ a que es destinaran els
residus que es generaran en l'obra.



Les MESURES per a la SEPARACIÓ dels residus en obra, en particular, per al compliment per part del
posseïdor dels residus, de l'obligació de separació establerta en l'article 5 del citat Reial Decret 105/2008.



Les prescripcions del PLEC de PRESCRIPCIONS tècniques particulars del projecte executiu, en relació
amb l'emmagatzematge, manipulació, separació i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de
construcció i demolició dintre de l'obra.



Una VALORACIÓ del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició que formarà part
del pressupost del projecte executiu en un capítol independent.



Si escau, un INVENTARI dels RESIDUS PERILLOSOS que es generaran.



PLÀNOLS de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, manipulació, separació i, si escau, altres
operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra.

Les dades informatives de l'obra són:
Projecte executiu:
DE L’ENDERROC DELS MÒDULS EXTERIORS DEL MERCAT
MUNICIPAL I REURBANITZACIÓ DE L’ENTORN AL CARRER MERCAT.
DE SANT JUST DESVERN
Pressupost Execució Material:

69.449,26 €

Adreça de l'obra:

Carrer Canigó, 35.

Localitat:

Sant Just Desvern

Província:

BARCELONA

Promotor:

AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN

N.I.F. del promotor:

P-0821900H

Tècnic redactor d'aquest Estudi:

EFRÉN RADIGALES SÁNCHEZ i CARLES VÍCTOR RODRIGO
MARTÍNEZ

Titulació o càrrec redactor:

CAP DE PROJECTE, MANTENIMENT I MILLORES URBANES
i CAP DE LA BRIGADA MUNICIPAL

Data de començament de l'obra:

MARÇ DE 2018

De finic io ns
Per a una millor comprensió d'aquest document es realitzen les següents definicions dins de l'àmbit de la gestió de
residus en obres de construcció i demolició:


Residu: Segons la llei 10/98 es defineix residu a qualsevol substància o objecte de què el seu posseïdor es
desprengui o del qual tingui la intenció o obligació de desprendre's.



Residu perillós: Són matèries que en qualsevol estat físic o químic contenen elements o substàncies que
poden representar un perill per al medi ambient, la salut humana o els recursos naturals. En última
instància, es consideraran residus perillosos els indicats en la "Ordre MAM/304/2002 per la qual es
publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus" i en la resta de
normativa nacional i comunitària. També tindran consideració de residu perillós els envasos i recipients que
hagin contingut residus o productes perillosos.



Residus no perillosos: Tots aquells residus no catalogats com a tals segons la definició anterior.



Residu inert: Aquell residu No Perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o
biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altra
manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries amb les quals entra en contacte de
manera que pugui donar lloc a contaminació del medi ambient o perjudicar la salut humana. La lixivialitat
total, el contingut de contaminants del residu i l'ecotoxicitat del lixiviat hauran d'ésser insignificants i en
particular no hauran de comportar cap risc per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.



Residu de construcció i demolició: Qualsevol substància o objecte que complint amb la definició de residu
es genera en una obra de construcció i de demolició.



Codi LER: Codi de 6 dígits per a identificar un residu segons l'Ordre MAM/304/2002.



Productor de residus: La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de
construcció o demolició; en aquelles obres que no precisin de llicència urbanística, tindrà la consideració de
productor de residus la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d'una obra de construcció o
demolició.



Posseïdor de residus de construcció i demolició: la persona física o jurídica que tingui en el seu poder els
residus de construcció i demolició i que no ostenti la condició de gestor de residus. En tot cas, tindrà la
consideració de posseïdor la persona física o jurídica que executi l'obra de construcció o demolició, tals
com el constructor, els subcontractistes o els treballadors autònoms. En tot cas, no tindran la consideració
de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per compte aliè.



Volum aparent: volum total de la massa de residus en obra, espai que ocupen acumulats sense compactar
amb els espais buits que queden inclosos entre mig. En última instància, és el volum que realment ocupen
en obra.



Volum real: Volum de la massa dels residus sense contar espais buits, és a dir, entenent una teòrica massa
compactada dels mateixos.



Gestor de residus: La persona o entitat pública o privada que realitzi qualsevol de les operacions que
componen la gestió dels residus, sigui o no el productor dels mateixos. Han d'estar autoritzats o registrats
per l'organisme autonòmic corresponent.



Destinació final: Qualsevol de les operacions de valorització i eliminació de residus enumerades en la
"Ordre MAM/304/2002 per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la
llista europea de residus".



Reutilització: L'ús d'un producte usat per a la mateixa fi per al qual va ser dissenyat originàriament.



Reciclat: La transformació dels residus, dintre d'un procés de producció per a la seva finalitat inicial o per a
altres fins, inclòs el compostatge i la biometanització, però no la incineració amb recuperació d'energia.



Valorització: Tot procediment que permeti l'aprofitament dels recursos continguts en els residus sense
posar en perill la salut humana i sense utilitzar mètodes que puguin causar perjudicis al medi ambient.



Eliminació: tot procediment dirigit, bé a l'abocament dels residus o bé a la seva destrucció, total o parcial,
realitzat sense posar en perill la salut humana i sense utilitzar mètodes que puguin causar perjudicis al medi
ambient.

Me sure s Pre ve nc ió d e Re sid us
Pre ve nc ió e n Ta sq ue s d e De m o lic ió


En la mesura que sigui possible, les tasques de demolició es realitzaran emprant tècniques de
desconstrucció selectiva i de desmuntatge a fi d'afavorir la reutilització, reciclat i valoració dels residus.



Com a norma general, la demolició s'iniciarà amb els residus perillosos, posteriorment els residus destinats
a reutilització, després d'aquests els que es valorin i finalment els que es dipositaran en abocador.



Ja que es preveu la utilització de tècniques de demolició massiva, es garantirà previ a l'inici d'aquests
treballs, que han estat retirats tots els residus perillosos i, en el seu cas, aquells elements destinats a
reutilització.

Pre ve nc ió e n l'Ad q uisic ió d e Ma te ria ls


L'adquisició de materials es realitzarà ajustant la quantitat als amidaments reals d'obra, ajustant al màxim
les mateixes per evitar l'aparició d'excedents de material al final de l'obra.



Es requerirà les empreses subministradores que redueixin al màxim la quantitat i volum d'embalatges
prioritzant aquells que minimitzen els mateixos.



Es donarà prioritat a l'adquisició de materials reciclables davant altres de mateixes prestacions però de
difícil o impossible reciclat.



Es mantindrà un inventari de productes excedents per a la possible utilització en altres obres.



Es realitzarà un pla de lliurament dels materials en els quals es detalli per a cadascun d'ells la quantitat, data
d'arribada a obra, lloc i forma d'emmagatzematge en obra, gestió d'excedents i en el seu cas gestió de
residus.



Es prioritzarà l'adquisició de productes "a granel" a fi de limitar l'aparició de residus d'envasos en obra.



Aquells envasos o suports de materials que puguin ser reutilitzats com els palets, s'evitarà el seu
deteriorament i es retornaran al proveïdor.



S'inclourà als contractes de subministrament una clàusula de penalització als proveïdors que generin en
obra més residus del previst i que es puguin imputar a una mala gestió.



S'intentarà adquirir els productes en mòdul dels elements constructius en els quals seran col·locats per
evitar excessos.

Pre ve nc ió e n la Po sta e n O b ra


S'optimitzarà l'ús de materials en obra evitant la sobredosificació o l'execució amb desaprofitament de
material especialment d'aquells amb major incidència en la generació de residus.



Els materials prefabricats, en general, optimitzen especialment l'ús de materials i la generació de residus per
la qual cosa s'afavorirà el seu ús.



En la posada en obra de materials s'intentarà realitzar els diversos elements a mòdul de la grandària de les
peces que ho componen per a evitar desaprofitament de material.



Es buidaran per complet els recipients que continguin els productes abans de la seva neteja o eliminació,
especialment si es tracta de residus perillosos.



En la mesura del possible s'afavorirà l'elaboració de productes en taller enfront dels realitzats en la pròpia
obra que habitualment generen major quantitat de residus.



Es prioritzarà l'ús d'elements desmuntables o reutilitzables enfront d'uns altres de similars prestacions no
reutilitzables.



S'esgotarà la vida útil dels mitjans auxiliars propiciant la seva reutilització en el major nombre d'obres per a
la qual cosa s'extremaran les mesures de manteniment.



Tot personal involucrat en l'obra disposarà dels coneixements mínims de prevenció de residus i correcta
gestió dels mateixos.



S'inclourà als contractes amb subcontractes una clàusula de penalització per la qual es desincentivarà la
generació de més residus dels previsibles per una incorrecta gestió dels mateixos.

Pre ve nc ió e n l'Em m a g a tze m a tg e e n O b ra


Es realitzarà un emmagatzemament correcte de totes les provisions de materials evitant que es produeixin
vessaments, barreges entre materials, exposició a inclemències meteorològiques, ruptures d'envasos o
materials, etc.



S'extremaran les precaucions per evitar assolir la caducitat dels productes sense esgotar el seu consum.



Els responsables de la provisió de materials en obra coneixeran les condicions d'emmagatzematge, caducitat
i conservació especificades pel fabricant o subministrador per a tots els materials que es rebin en obra.



En els processos de càrrega i descàrrega de materials a la zona de provisió o magatzem i en la seva càrrega
per a posta en obra es produeixen contratemps amb el material que converteixen en residus productes en
perfecte estat. És per això que s'extremaran les precaucions en aquests processos de manipulat.



Els residus catalogats com a perillosos s'hauran d'emmagatzemar en un lloc especial que eviti que es
barregin entre si o amb altres residus no perillosos.



Es realitzarà un pla d'inspeccions periòdiques de materials, productes i residus apilats o emmagatzemats per
a garantir que es mantenen en les degudes condicions.

Q ua ntita t d e Re sid us
A continuació es presenta una estimació de les quantitats, expressades en tones i en metres cúbics, dels residus de
construcció i demolició que es generaran a l'obra, codificats d'acord amb la llista europea de residus publicada per
Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i
la llista europea de residus.
Seguint el que s'ha expressat en el Reial Decret 105/2008 que regula la producció i gestió dels residus de construcció
i demolició, no es consideren residus i per tant no s'inclouen en la taula les terres i pedres no contaminades per
substàncies perilloses reutilitzades en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració,
condicionament o reblert, sempre que es pugui acreditar de forma fefaent la seva destinació a reutilització.
L'estimació de quantitats es realitza prenent com a referència els ràtios estàndard publicats al país sobre volum i
tipificació de residus de construcció i demolició més estesos i acceptats. Aquests ràtios han estat ajustats i adaptats a
les característiques de l'obra segons càlcul. La utilització de ràtios en el càlcul de residus permet la realització d'una
"estimació inicial" que és el que la normativa requereix en aquest document, però els ràtios establerts per a "projectes
tipus" no permeten una definició exhaustiva i precisa dels residus finalment obtinguts per a cada projecte executiu
amb les seves singularitats per la qual cosa l'estimació contemplada en la taula inferior s'accepta com a estimació
inicial i per a la presa de decisions en la gestió de residus però serà el final d'obra el que determini en última instància
els residus obtinguts.

Se p a ra c ió d e Re sid us
Segons el Reial decret 105/2008 que regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició els residus de
construcció i demolició hauran de separar-se en les següents fraccions, quan, de forma individualitzada per a
cadascuna d'aquestes fraccions, la quantitat prevista de generació per al total de l'obra superi les següents quantitats:

D'aquesta manera els residus es separaran de la següent forma:

Me sure s p e r a la Se p a ra c ió e n O b ra
Per tal d'aconseguir una millor gestió dels residus generats en l'obra de manera que es faciliti la seva reutilització,
reciclatge o valorització i per a assegurar les condicions d'higiene i seguretat que es requereix a l'article 5.4 del Reial
Decret 105/2008 que regula la producció i gestió dels residus de construcció i de demolició es prendran les següents
mesures:


Les zones d'obra destinades a l'emmagatzematge de residus quedaran convenientment senyalitzades i per a
cada fracció es disposarà un cartell senyalitzador que indiqui el tipus de residu que recull.



Tots els envasos que portin residus han d'estar clarament identificats, indicant en tot moment el nom del
residu, codi LER, nom i adreça del posseïdor i el pictograma de perill en el seu cas.



Els residus perillosos es dipositaran sobre cubetes de retenció apropiades per al seu volum; a més han
d'estar protegits de la pluja.



Tots els productes envasats que tinguin caràcter de residu perillós hauran d'estar convenientment
identificats especificant en el seu etiquetatge el nom del residu, codi LER, nom i adreça del productor i el
pictograma normalitzat de perill.



Les zones d'emmagatzematge per als residus perillosos hauran d'estar suficientment separades de les dels
residus no perillosos, evitant d'aquesta manera la contaminació d'aquests últims.



Els residus es dipositaran en el lloc destinat als mateixos conforme es vagin generant.



Els residus s'emmagatzemaran en contenidors adequats tant en número com en volum evitant en tot cas la
sobrecàrrega dels contenidors per sobre de les seves capacitats límit.



Els contenidors situats pròxims a llocs d'accés públic es protegiran fora dels horaris d'obra amb lones o
similars per evitar abocats descontrolats per part de tercers que puguin provocar la seva barreja o
contaminació.



Per a aquelles obres en la que per falta d'espai no resulti tècnicament viable efectuar la separació dels
residus, aquesta es podrà encomanar a un gestor de residus en una instal·lació de residus de construcció i
demolició externa a l'obra.



S'evitarà la contaminació dels residus petris separats amb destinació a valorització amb residus derivats del
guix que els contaminin minvant les seves prestacions.

Inve nta ri d e Re sid us Pe rillo so s
S'inclou a continuació un inventari dels residus perillosos que es generaran a l'obra. Els mateixos es retiraran de
manera selectiva, per tal d'evitar la barreja entre ells o amb altres residus no perillosos i es garantirà l'enviament a
gestors autoritzats de residus perillosos.

De stina c ió Fina l
Es detalla a continuació la destinació final de tots els residus de l'obra, exclosos els reutilitzats, agrupats segons les
fraccions que es generaran partint dels criteris de separació dissenyats en punts anteriors d'aquest mateix document.
Les principals destinacions finals contemplades són: abocament, valorització, reciclat o enviament a gestor autoritzat.

Consulta d’instal·lacions de gestió de residus de Catalunya:
http://www.arc.cat/ca/aplicatius/municipal/cgr_consulta_municipal.asp?Tresidu=RUN
Pre sc rip c io ns d e l Ple c so b re Re sid us
O b lig a c io ns Ag e nts Inte rvine nts


A més de les obligacions previstes en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que executi l'obra
estarà obligada a presentar a la propietat de la mateixa un pla que reflecteixi com durà a terme les
obligacions que li incumbeixin en relació amb els residus de construcció i demolició que es vagin a produir
a l'obra. El pla, una vegada aprovat per la direcció facultativa i acceptat per la propietat, passarà a formar
part dels documents contractuals de l'obra.



El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i sense
perjudici dels requeriments del projecte executiu aprovat, estarà obligat a lliurar-los a un gestor de residus o
a participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració per a la seva gestió. Els residus de construcció
i demolició es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, reciclat o a altres
formes de valorització i en última instància a dipòsit en abocador.



Segons exigeix el Reial Decret 105/2008, que regula la producció i gestió dels residus de construcció i de
demolició, el posseïdor dels residus estarà obligat a sufragar els corresponents costos de gestió dels residus.



El productor de residus (AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN) haurà d'obtenir del posseïdor
(contractista) la documentació acreditativa de la qual els residus de construcció i demolició produïts a l'obra
han estat gestionats en la mateixa o lliurats a una instal·lació de valorització o d'eliminació per al seu
tractament per gestor de residus autoritzat, en els termes regulats en la normativa i, especialment, en el pla o
en les seves modificacions. Aquesta documentació serà conservada durant cinc anys.



S'inclouran els criteris mediambientals al contracte amb contractistes, sotscontractistes i autònoms, definint
les responsabilitats en les quals incorreran en el cas d'incompliment.

G e stió d e Re sid us


Segons requereix la normativa, es prohibeix el dipòsit en abocador de residus de construcció i demolició
que no hagin estat sotmesos a alguna operació de tractament previ.



El posseïdor dels residus estarà obligat, mentre es trobin en el seu poder, a mantenir-los en condicions
adequades d'higiene i seguretat, així com a evitar la barreja de fraccions ja seleccionades que impedeixi o
dificulti la seva posterior valorització o eliminació.



S'ha d'assegurar en la contractació de la gestió dels residus, que el destí final o l'intermedi són centres amb
l'autorització autonòmica de l'organisme competent en la matèria. S'ha de contractar només transportistes o
gestors autoritzats pels esmentats organismes i inscrits en els registres corresponents.



Per al cas dels residus amb amiant es compliran els preceptes dictats pel RD 396/2006 sobre la manipulació
de l'amiant i els seus derivats.



Les terres que puguin tenir un ús posterior per a jardineria o recuperació de sòls degradats, seran retirades i
emmagatzemades durant el menor temps possible, en condicions d'altura no superior a 2 metres.



El dipòsit temporal dels residus es realitzarà en contenidors adequats a la naturalesa i al risc dels residus
generats.



Dintre del programa de seguiment del Pla de Gestió de Residus es realitzaran reunions periòdiques a les
quals assistiran contractistes, subcontractistes, direcció facultativa i qualsevol altre agent afectat. En les
mateixes s'avaluarà el compliment dels objectius previstos, el grau d'aplicació del Pla i la documentació
generada per a la justificació del mateix.



S'haurà d'assegurar en la contractació de la gestió dels RCDs, que la destinació final (Planta de Reciclatge,
Abocador, Pedrera, Incineradora, Centre de Reciclatge de Plàstics/Fusta...) siguin centres autoritzats. Així
mateix s'haurà de contractar només transportistes o gestors autoritzats i inscrits en els registres
corresponents. Es realitzarà un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de
RCDs haurien d'aportar els vals de cada retirada i lliurament en destinació final.

End e rro c a m e nt i De m o lic ió


En els processos de demolició es prioritzarà la retirada tan aviat com sigui possible dels elements que
generin residus contaminants i perillosos. Si és possible, aquesta retirada serà prèvia a qualsevol altre
treball.



Els elements constructius a desmuntar que tinguin com a destinació última la reutilització es retiraran abans
de procedir a la demolició o desmuntatge d'altres elements constructius, tot això per evitar el seu
deteriorament.



En la planificació de les demolicions es programaran de manera consecutiva tots els treballs de desmuntatge
en els quals es generi idèntica tipologia de residus a fi de facilitar els treballs de separació.



Anterior a la demolició, als locals en els quals s'hagi tractat amb substàncies tòxiques, es realitzarà una
anàlisi de terres, paraments i altres elements constructius on es presumeixi pugui romandre contaminació.

Se p a ra c ió


El dipòsit temporal dels residus valoritzables que es realitzi en contenidors o en provisions, s'ha de
senyalitzar i segregar de la resta de residus d'una manera adequada.



Els contenidors o envasos que emmagatzemin residus s'hauran de senyalitzar correctament, indicant el tipus
de residu, la perillositat, i les dades del posseïdor.



El responsable de l'obra a qui dóna servei un contenidor de residus adoptarà les mesures necessàries per
evitar el dipòsit de residus aliens a la mateixa. Igualment, haurà d'impedir la barreja de residus valoritzables
amb aquells que no ho són.



S'hauran de prendre les mesures necessàries per evitar la barreja de residus perillosos amb residus no
perillosos.



El posseïdor dels residus establirà els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran
a cada tipus de residu generat.



La separació en fraccions es durà a terme preferentment pel posseïdor dels residus dins de l'obra. Quan per
falta d'espai físic no resulti tècnicament viable efectuar l'esmentada separació en origen, el posseïdor podrà
encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir del gestor de la
instal·lació documentació acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, l'obligació de separació.



Els contenidors dels residus hauran d'estar pintats en colors que destaquin i comptar amb una banda de
material reflector. En els mateixos haurà de figurar, en forma visible i llegible, la següent informació del
titular del contenidor: raó social, CIF, telèfon i número d'inscripció en el Registre de Transportistes de
Residus.



Quan s'utilitzin sacs industrials i altres elements de contenció o recipients, es dotaran de sistemes (adhesius,
plaques, etcètera) que detallin la següent informació del titular del sac: raó social, CIF, telèfon i número
d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus.



Els residus generats a les casetes d'obra produïts en tasques d'oficina, vestuaris, menjadors, etc. tindran la
consideració de Residus Sòlids Urbans i es gestionaran com a tals segons estipuli la normativa reguladora
dels esmentats residus en la ubicació de l'obra.

Do c um e nta c ió


El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de constar en
document fefaent, en el que figuri, almenys, la identificació del posseïdor i del productor, l'obra de
procedència i, en el seu cas, el número de llicència de l'obra, la quantitat, expressada en tones o en metres
cúbics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de residus lliurats, codificats d'acord amb la llista
europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer i la identificació del gestor de les
operacions de destí.



El posseïdor dels residus estarà obligat a lliurar al productor els certificats i altra documentació acreditativa
de la gestió dels residus a què es fa referència al Reial Decret 105/2008 que regula la producció i gestió dels
residus de construcció i de demolició.



El posseïdor de residus disposarà de documents d'acceptació dels residus realitzats pel gestor a qui se li vagi
a lliurar el residu.



El gestor de residus ha d'estendre al posseïdor un certificat acreditatiu de la gestió dels residus rebuts,
especificant la identificació del posseïdor i del productor, l'obra de procedència i, en el seu cas, el número
de llicència de l'obra, la quantitat, expressada en tones o en metres cúbics, o en ambdues unitats quan sigui
possible, i el tipus de residus lliurats, codificats d'acord amb la llista europea de residus publicada per Ordre
MAM/304/2002.



Quan el gestor a qui el posseïdor lliuri els residus de construcció i demolició efectuï únicament operacions
de recollida, emmagatzemament, transferència o transport, al document de lliurament haurà de figurar
també el gestor de valorització o d'eliminació ulterior a qui es destinen els residus.



Segons exigeix la normativa, per al trasllat de residus perillosos s'haurà de remetre notificació a l'òrgan
competent de la comunitat autònoma en matèria mediambiental amb almenys deu dies d'antelació a la data
de trasllat. Si el trasllat dels residus afecta més d'una província, l'esmentada notificació es realitzarà al
Ministeri de Medi Ambient.



Per al transport dels residus perillosos es completarà el Document de Control i Seguiment. Aquest
document es troba a l'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma.



El posseïdor de residus facilitarà al productor acreditació fefaent i documental que deixi constància de la
destinació final dels residus reutilitzats. Per a això es lliurarà certificat amb documentació gràfica.

No rm a tiva


Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol, pel qual s'aprova, el Reglament per a l'execució de la Llei 20/1986
bàsica de Residus Tòxics i Perillosos.



Reial Decret 952/1997, que modifica el Reglament per a l'execució de la llei 20/1986 bàsica de Residus
Tòxics i Perillosos, aprovat mitjançant Reial Decret 833/1998.



LLEI 10/1998, de 21 d'abril, de Residus.



REIAL DECRET 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant
dipòsit en abocador.



REIAL DECRET 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de
construcció i demolició.

C a ta lunya


Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador de les demolicions i altres residus de la construcció.



Decret 21/2006, pel qual es regula l'adopció de criteris mediambientals i d'ecoeficiència als edificis.

Pre ssup o st
A continuació es detalla llistat de partides estimades inicialment per a la gestió de residus de l'obra.
Aquesta valoració forma part del pressupost general de l'obra com a capítol integrat dins les partides del conjunt de
l’obra.

Sant Just Desvern, MARÇ de 2018

Efrén Radigales Sánchez
Cap de Projectes, manteniment i millores urbanes

Carles V. Rodrigo Martínez
Cap de Brigada municipal

TAULA CONTROL SORTIDA RESIDUS OBRA
Obra: REFORMA DEL PATI DEL CEIP CANIGÓ – EDIFICI SANT FERRAN
Productor Residus: AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN
Posseïdor Residus: CONTRACTISTA

Data:

Residu:

LER:

Albarà/DCS:

Quantitat (Tn):

Transportista:

Gestor:

Data:

Residu:

LER:

Albarà/DCS:

Quantitat (Tn):

Transportista:

Gestor:

Data:

Residu:

LER:

Albarà/DCS:

Quantitat (Tn):

Transportista:

Gestor:

Data:

Residu:

LER:

Albarà/DCS:

Quantitat (Tn):

Transportista:

Gestor:

Data:

Residu:

LER:

Albarà/DCS:

Quantitat (Tn):

Transportista:

Gestor:

Data:

Residu:

LER:

Albarà/DCS:

Quantitat (Tn):

Transportista:

Gestor:

Data:

Residu:

LER:

Albarà/DCS:

Quantitat (Tn):

Transportista:

Gestor:

Data:

Residu:

LER:

Albarà/DCS:

Quantitat (Tn):

Transportista:

Gestor:

Data:

Residu:

LER:

Albarà/DCS:

Quantitat (Tn):

Transportista:

Gestor:

Data:

Residu:

LER:

Albarà/DCS:

Quantitat (Tn):

Transportista:

Gestor:

ALBARÀ DE RETIRADA DE RESIDUS NO PERILLOSOS Nº
IDENTIFICACIÓ DEL PRODUCTOR

Nom o raó social:

AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN

Adreça:

PLAÇA VERDAGUER, 2

Localitat:

SANT JUST DESVERN

Codi postal:

N.I.F.:

P-0821900H

N.I.R.I.:

Telèfon:

93 480 48 00

Fax:

Persona Responsable:

EFRÉN RADIGALES – CARLES VÍCTOR RODRIGO

IDENTIFICACIÓ DEL GESTOR

Nom o raó social:
Adreça:
Nº de Gestor Autoritzat:
Localitat:

Codi postal:

N.I.F.:

N.I.R.I.:

Telèfon:

Fax:

Persona Responsable:
IDENTIFICACIÓ DEL TRANSPORT

Nom o raó social:
Adreça:
Nº de Gestor Autoritzat:
Localitat:

Codi postal:

N.I.F.:

N.I.R.I.:

Telèfon:

Fax:

Persona Responsable:
IDENTIFICACIÓ DEL RESIDU

Denominació descriptiva:
Descripció L.E.R.:
Codi L.E.R.:
QUANTITAT A GESTIONAR (Pes i Volum):
TIPUS D'ENVÀS:
DATA:

Signat (Responsable de residus de l'empresa productora)

08960

93 480 48 69

NOTIFICACIÓ PRÈVIA DE TRASLLAT DE RESIDUS PERILLOSOS
Art. 41.c R.D. 833/88, R.D. 952/97 y Ordre MAM/304/2002
Comunitat Autònoma: CATALUNYA

1.- Dades del PRODUCTOR

Raó Social AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVER

N.I.F.: P-0821900H

Adreça: PLAÇA VERDAGUER,2

Nº Productor

Municipi
DESVERN

SANT

JUST Província BARCELONA

Telèfon: 93 480 48 00

Fax: 93 480 48 69

Codi Postal 08960

E-mail:
ajuntament@santjust.cat

Persona de contacte:

MERCÈ PALAU i BORONAT

2.- Dades del DESTINATARI

Comunitat Autònoma:

Raó Social

N.I.F.

Nº Gestor Autoritzat

Adreça del domicili social:
Municipi

Província

Telèfon:

Codi Postal

Fax:

E-mail:

Persona de contacte:
3.- Dades del TRANSPORTISTA

Comunitat Autònoma:

Raó Social

N.I.F.

Matrícula Vehicle

Adreça del domicili social:
Municipi

Província

Telèfon:

Codi Postal

Fax:

E-mail:

Persona de contacte:
4.- Identificació del RESIDU
4.1. Codi LER
Descripció habitual:
4.2.- Codi del Residu (segons taules Annex 1 R.D. 952/97)
Taula 1

Taula 2

Taula 3

Taula 4

Taula 5

Taula 6

Taula 7

Q

D

L

C

H

A

B

C

H

R

4.3.- Gestió final a realitzar (ordre MAM 304/2002):
4.4.- En cas de Trasllat Transfronterer:
NºDoc. Notificació:
Nº
d'ordre
l'enviament:

de

Quant. Total anual (kg):

4.5.
Mitjà
transport:

de

4.6. Itinerari:
4.7.- CC.AA. de Trànsit:
4.8.- Data de notificació:

4.9.enviament:

Data

SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ DE RESIDUS PERILLOSOS (R.D. 833/88 y R.D. 952/97)

IDENTIFICACIÓ DEL PRODUCTOR

Nom o raó social:

AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN

Adreça:

PLAÇA VERDAGUER, 2

Localitat:

SANT JUST DESVERN

Codi postal:

N.I.F.:

P-0821900H

N.I.R.I.:

Telèfon:

93 480 48 00

Fax:

Persona Responsable:

EFRÉN RADIGALES o CARLES VÍCTOR RODRIGO

08960

93 480 48 69

IDENTIFICACIÓ DEL GESTOR

Nom o raó social:
Adreça:
Nº de Gestor Autoritzat:
Localitat:

Codi postal:

N.I.F.:

N.I.R.I.:

Telèfon:

Fax:

Persona Responsable:

IDENTIFICACIÓ DEL RESIDU

Denominació descriptiva:
Descripció L.E.R.:
Codi L.E.R.:
Composició química:

Propietats Físiques-químiques:

CODI D'IDENTIFICACIÓ DEL RESIDU

Raó per la que el residu ha de ser gestionat

Q

Operació de gestió

D/R

Tipus genèric del residu perillós

L/P/S/G

Constituents que donen al residu el seu caràcter perillós

C

Característiques de perillositat

H

Activitat generadora del residu perillós

A

Procés generador del residu perillós

B

QUANTITAT A GESTIONAR (Pes i Volum):
TIPUS D'ENVÀS:

DATA:

Signat (Responsable de residus de l'empresa productora)

E
Explosiu

F
Fácilment
inflamable

Classificació: Substàncies i preparacions que reaccionen exotèrmicament també
sense oxigen i que fan detonar segons condicions d'assaig fixades, poden explotar en
escalfar
sota
inclusió
parcial.
Precaució: Evitar el xoc, Percussió, Fricció, formació d'espurnes, foc i acció de la
calor.
Classificació: Líquids amb un punt d'inflamació inferior a 21ºC, però que NO són
altament inflamables. Substàncies sòlides i preparacions que per acció breu d'una font
d'inflamació poden inflamar-se fàcilment i després poden continuar cremant-se o
romandre
incandescents.
Precaució: Mantenir lluny de flames, espurnes i fonts de calor.

F+

Classificació: Líquids amb un punt d'inflamació inferior a 0ºC i un punt d'ebullició de
màxim de 35ºC. Gasos i mescles de gasos, que a pressió normal i a temperatura usual
Extremadam són
inflamables
en
l'aire.
Precaució: Mantenir lluny de flames, espurnes i fonts de calor.
ent

inflamable

C
Corrosiu

T
Tòxic

T+
Molt Tòxic

O
Comburent

Xn
Nociu

Xi
Irritant

N

Classificació: Destrucció del teixit cutani en tota la seva espessor en el cas de pell
sana,
intacta.
Precaució: Mitjançant mesures protectores especials evitar el contacte amb els ulls,
pell i indumentària. No inhalar els vapors. En cas d'accident o malestar consultar
immediatament el metge.

Classificació: La inhalació i la ingestió o absorció cutània en petita quantitat, poden
conduir a danys per a la salut de magnitud considerable, eventualment amb
conseqüències
mortals.
Precaució: Evitar contacte amb el cos humà. En cas de manipulació d'aquestes
substàncies s'han d'establir procediments especials.

Classificació: La inhalació i la ingestió o absorció cutània en MOLT petita quantitat,
poden conduir a danys de considerable magnitud per a la salut, possiblement amb
conseqüències
mortals.
Precaució: Evitar qualsevol contacte amb el cos humà, en cas de malestar consultar
immediatament el metge.
Classificació: (Peròxids orgànics). Substàncies i preparats que, en contacte amb
altres substàncies, en especial amb substàncies inflamables, produeixen reacció
fortament
exotèrmica.
Precaució:
Evitar
tot
contacte
amb
substàncies
combustibles.
Perill d'inflamació: Poden afavorir els incendis començats i dificultar la seva
extinció.

Classificació: La inhalació, la ingestió o l'absorció cutánea poden provocar danys per
a la salut aguts o crònics. Perills per a la reproducció, perill de sensibilització per
inhalació,
en
classificació
amb
R42.
Precaució: Evitar el contacte amb el cos humà.

Classificació: Sense ser corrosives, poden produir inflamacions en cas de contacte
breu, prolongat o repetit amb la pell o en mucoses. Perill de sensibilització en cas de
contacte
amb
la
pell.
Classificació
amb
R43.
Precaució: Evitar el contacte amb ulls i pell; no inhalar vapors.

Classificació: En el cas de ser alliberat en el mitjà aquàtic i no aquàtic pot produir
dany de l'ecosistema immediatament o amb posterioritat. Certes substàncies o els seus
Perill per al productes de transformació poden alterar simultàniament diversos compartiments.
Precaució: Segons sigui el potencial de perill, no deixar que arribin a la canalització,
medi
en el sòl o el medi ambient.

ambient

Do c um e nta c ió G rà fic a

El pre ssupost SI té e n c ompte e l trasllat i dipòsit e n aboc ador o planta de to t e l
mate rial sobrant i produït pe r le s obre s d’ aque sta MEMÒRIA així c om le s rune s i
d’ altre s que e s pug uin produir.

9.

TERMINI I CLASSIFICACIÓ DEL CONTRATISTA

- El termini previst per a la correcta execució de les obres és de 5 setmanes, a comptar des de l’acta de replanteig.
- Classificació del contractista:
L’art. 65 ( Exigència de classificació ), Subsecció 5a. (Classificació de les empreses), del Reial Decret 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, diu
que la classificació del contractista és necessària quan el contracte d’obres supera l’import de 350.000 euros, i que el
límit de 120.000 euros és el previst en el cas dels contractes de serveis i contractes de subministrament.
Com el preu de licitació és inferior a 350.000 euros no s’exigeix que el contractista tingui classificació.
10. FASES I PROGRAMACIÓ DE TREBALLS
La reforma del pati de l’escola Canigó es realitzarà en una única fase. Prèviament a l’inici dels treballs a executar, es
delimitarà el pas a la zona de treballs i s’ubicaran les diferents zones d’acopi de material, residus i maquinaria.
A l’inici de les obres es procedirà a la realització de treballs previs de desmuntatge de mobiliari existent i extracció de
l’arbrat existent, així com la protección tots auqells elements que puguin fer-se malbé durant l’execució de les obres.
El mobiliari que s’hagi de tornar a muntar es traslladarà al magatzem de la brigada municipial.
Seguidament s’iniciarà l’enderroc del paviment existent i del mur d’escala.
Tot seguit es realitzarà l’excavació de la caixa de paviment, rases i pous. Posteriorment, s’iniciaran els treballs de la
nova xarxa de sanejament.
Un cop finalitzat els treballs de sanejament, s’inciaràn els treballs de pavimentació. El paviment consitirà en un
paviment de formigó lliscat en acabat de color, sgons indica el projecte.
Per altra banda s’instal·larà, en la zona posterior del pati, una rocòdrom, on el paviment consistirà en la implantació
d’un terra tou de seguretat de cautxú, de 1,5m d’amplada i tal com amrca la norma UNE 12572, amb un gruix de 4cm
de SBR i 1cm de EPDM.
Paral·lelament, esrealitzaran els treballs d’execució de la nova escala i la rampa practicable, segons indica el projecteFinalment, es procedirà a al muntatge del mobiliari i la plantació del nou arbrat.

11. PRESSUPOST
Resum de pressupost:
Pressupost d’execució Material

69.449,29

Despeses Generals

9.028.40

Benefici Industrial

4.166,96

IVA
Pressupost d’Execució per Contracte

17.355,37
99.999,99 €

El pressupost total de les obres, IVA inclòs, ascendeix a la quantitat de 99.999,99 € (NORANTA-NOU MIL NOUCENTS NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
Sant Just Desvern, MARÇ de 2018

Efrén Radigales Sánchez
Cap de Projectes, manteniment i millores urbanes

Carles V. Rodrigo Martínez
Cap de Brigada municipal

Enginyer en Organització Industrial

Arquitecte Tècnic

2

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

12. PLA DE CONTROL DE QUALITAT
El plec de condicions tècniques particulars que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris bàsics per dur a terme el
control de qualitat.
ÀMBIT D’ APLIC AC IÓ
El present Pla de Control de Qualitat s’aplicarà per a les obres DE REFORMA DEL PATI DEL ceip CANIGÓ –
EDIFICI SANT FERRAN - DE SANT JUST DESVERN.
Elements per controlar segons el plec de prescripcions tècniques:
1.

PQ-0111 ENDERROCS

2.

PQ-0121 EXCAVACIONS

3.

PQ-0127 RASES I POUS

4.

PQ-0141 TRANSPORT DE TERRES I RUNA

5.

PQ-0191 GESTIÓ DE RESIDUS

6.

PQ-ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

7.

PQ-0511 ESTRUCTURES METÀL·LIQUES

8.

PQ-1391 PINTURES

9.

PQ-SUBBASES I RECRESCUDES

10. PQ-PAVIMENT CONTINU
11. PQ-BARANES
12. PQ-EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS

IMPO RT DEL PLA DE C O NTRO L DE Q UALITAT
L’import total dels treballs de Control de Qualitat s’estima en PEM 1.041,73 € (1,5% del PEM de l’obra).
Sant Just Desvern, MARÇ de 2018

Efrén Radigales Sánchez
Cap de Projectes, manteniment i millores urbanes

Carles V. Rodrigo Martínez
Cap de Brigada municipal

Enginyer en Organització Industrial

Arquitecte Tècnic
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES
GENERALS i PARTICULARS

13. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS
Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no són modificades per acords o
resolucions administratius o per les Condicions Tècniques Particulars de la memòria valorada, en cas que s’inclogui
l’esmentat document.
Do c um e nts d e la m e m ò ria va lo ra d a
La memòria valorada consta dels següents documents:
Document núm. 1: Memòria, Estudi de gestió de residus, Fases i programació d’obra i annexos.
Document núm. 2: Pla de control de qualitat
Document núm. 3: Plec de condicions tècniques generals i particulars.
Document núm. 4: Amidaments, pressupost , quadres de preus 1 i 2 i últim full.
Document núm. 5: Documentació gràfica
Document núm. 6: Estudi de Seguretat i Salut
El contingut d’aquests documents s’haurà detallat a la memòria.
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 Tècniques amb els dos capítols (Condicions Tècniques Generals i Condicions
Tècniques Particulars)

-

Quadre de Preus núm. 1

-

Quadre de Preus núm. 2

-

Pressupost total

La resta de documents o dades del projecte executiu són informatius i estan constituïts pels Annexos i la Memòria, els
Amidaments i els Pressupostos Parcials.
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Administració, sense que això
suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades s’han de considerar, tan
sols, com a complement d’informació que el contractista ha d’adquirir directament amb els seus propis mitjans.
Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del contracte; per tant, el
contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del contracte en base a les dades contingudes als
documents informatius (com per exemple, preus de bases de personal, maquinària i materials, fixació de lloseres,
préstecs o abocadors, distàncies de transport característiques dels materials d’esplanació, justificació de preus, etc.),
llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual.
El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no obtenir la suficient
informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte executiu.
Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Condicions Tècniques Particulars, en el cas que s’incloguin com a
document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que s’ha escrit en les Condicions Tècniques
Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Condicions Tècniques Generals.
El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i només als plànols, o viceversa, s’haurà d’executar com si s’hagués
exposat a ambdós documents, sempre que a criteri del director quedin suficientment definides les unitats d’obra
corresponents i tinguin preu al contracte.

Re sp o nsa b ilita t d e l c o ntra c tista
El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al contracte i en els
documents que componen la memòria valorada. Com a conseqüència d’això, està obligat a l’enderroc i reconstrucció
de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir d’excusa que la direcció tècnica de les obres hagi reconegut
i examinat la construcció durant les obres, ni tampoc que hagin estat abonades les liquidacions parcials.
O b lig a c io ns d e l c o ntra c tista
Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la relació detallada de la maquinària,
mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució de les obres, amb les dades següents:
1.

Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d’emprar en l’execució dels treballs.

2.

Tècnic amb titulació adequada designat pel contractista per a la direcció de les obres, que quedarà
permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de comunicar a la direcció facultativa. El tècnic quedarà
adscrit en qualitat de cap d’obra amb residència en la localitat on es desenvolupin els treballs i haurà de
romandre durant les hores de treball a peu d’obra.
El contractista també facilitarà a la direcció facultativa una relació numerada per oficis i categoria del personal
que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres.

3.
4.

El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot indicant la part del
contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractació es regirà pel que estableix el 30 d’octubre
pel qual s’aprova la Llei de Contractes del sector públic (d’ara endavant LCSP).

5.

A petició de la direcció facultativa, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, el contractista disposarà
a peu d’obra d’una línia telefònica i de fax.
En cas que el cap d’obra s’absentés de l’obra, haurà de deixar instruccions per a la seva localització immediata.
L’Ajuntament de Sant Just Desvern, amb motiu justificat, podrà sol·licitar la substitució del personal del
contractista, sense obligació de respondre de cap dels danys que al contractista pugui causar l’exercici d’aquesta
facultat. Això no obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a
l’obra.
Amb relació a l’oficina d’obra i al llibre d’ordres, només es regirà pel que disposa el Plec de Clàusules
Administratives. El contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre
dedicar a la licitació i la direcció, per al normal compliment de llurs funcions. Així mateix, el contractista haurà
de disposar a peu d’obra d’un local apropiat com a oficina.

6.
7.

8.

El contractista no instal·larà cap tipus de publicitat sense autorització municipal.
C o m p lim e nt d e le s d isp o sic io ns vig e nts
Hom es regirà pel que s’estipula al Plec de Clàusules Administratives.
Així mateix, es compliran els requisits vigents per a l’emmagatzematge i la utilització d’explosius, carburants,
prevenció d’incendis, etc, i s’ajustarà al que prescriu el Codi de Circulació, Reglament de la Policia i conservació de
carreteres, Reglament electrotècnic de baixa tensió, Reglament de Seguretat i Higiene, i a totes les disposicions
vigents que siguin d’aplicació en aquells treballs que, directament o indirecta, siguin necessaris per al compliment del
contracte.
Ind e m nitza c io ns a c à rre c d e l c o ntra c tista
Hom es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació de l’Estat i el Plec de Clàusules
Administratives.
Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats malmesos, indemnitzar les
persones o propietats que resultin perjudicades. El contractista adoptarà les mesures necessàries per tal d’evitar la
contaminació de rius, llacs, i dipòsits d’aigua, així com del medi ambient, per l’acció de combustibles, olis, lligants,
fums, etc., i serà responsable dels damnatges i perjudicis que es puguin causar.
El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta finalitzi, les servituds afectades,
essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu.

De sp e se s a c à rre c d e l c o ntra c tista
A més de les despeses i taxes, que s’esmenten al Plec de Clàusules Administratives, seran a càrrec del contractista, si
a les Condicions Tècniques Particulars o al contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses:
1.
2.
3.
4.

Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària.
Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, etc.
Despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i de materials.
Despeses de protecció d’amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament.

5. Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i d’energia elèctrica,
necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.
6. Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; depeses d’explotació i utilització de
préstecs, pedreres, lleres i abocadors.
7. Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i de zones confrontades
afectades per les obres, etc.
8. Despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que corresponen a expropiacions i
serveis afectats.
9. Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra.
10. Despeses ocasionades per a la redacció de projectes d’instal·lacions de companyies subministradores de serveis,
permisos oficials i particulars, legalització, connexions a la xarxa existent, descàrrecs, supervisió d’obra, etc.
11. Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris contractats.
12. Despeses de caràcter laboral del seu personal.
Dire c c ió d e le s o b re s
L’Administració, a través de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta
realització de l’obra contractada, tot ajustant-se al que disposa el Plec de Clàusules Administratives.
El delegat d’obra del contractista haurà de ser el tècnic titulat que exigeix el director de l’obra, amb experiència
acreditada en obres similars a les que són objecte de la present memòria valorada.
C o nd ic io ns g e ne ra ls d ’ e xe c uc ió d e le s o b re s
El contractista estarà obligat a complimentar totes les disposicions referents a la classe, ordre, manera, temps i
qualitats d’execució dels treballs contractats que puguin ser-li comunicats per la direcció de les obres.
Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les
lliurement apreciades per la direcció tècnica de les obres.

normes de bona construcció

El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l’antelació que calgui, a fi i efecte que
pugui precedir al reconeixement de l’execució de les que hagin de quedar amagades o que a judici del director d’obra
o del contractista requereixin el dit reconeixement.
De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran plànols precisos per a llur comprovació, constatació,
amidaments i liquidació, que seran subscrits per la direcció tècnica de les obres. Aquests plànols els aportarà el
contractista a mesura que es vagin complimentant les diferents unitats d’obra i a criteri de la direcció d’obra. El
contractista haurà d’abonar les despeses dels treballs auxiliars necessaris per fer amidaments, excepte que s’avingui
amb el que proposi la direcció tècnica de les obres.
Mo d ific a c io ns d ’ o b ra
Ni el director de l’obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres compreses en el
contracte, sense l’aprovació prèvia per l’Administració de la modificació i del pressupost que en resulti com a
conseqüència, i se seguiran els tràmits previstos a la LCSP.
C o ntro l d ’ unita ts d ’ o b ra
El control d’unitats d’obra s’executarà d’acord amb el programa aportat pel laboratori encarregat, i aprovat per al
direcció facultativa.

L’import del pressupost de contracte estipulat en els plecs de condicions administratius generals o, en el seu defecte,
per la clàusula 38 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat, anirà a
càrrec del contractista. La resta, si s’escau, serà abonada per l’Ajuntament de Sant Just Desvern.
El laboratori encarregat del control d’obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol·licitud de la direcció
facultativa de les obres, d’acord amb el següent esquema de funcionament:
1. A criteri de la direcció facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls previstos al programa esmentat
més amunt. El contractista arribarà al laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui executar el control
corresponent; a tals efectes el contractista facilitarà al laboratori la seva tasca.
2. Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’Ordres.
3. El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptarà directament al contractista, al marge del que
s’especifica al segon paràgraf.
Me sure s d ’ o rd re i se g ure ta t
El contractista resta obligat a adoptar i assumir les despeses referents a les mesures d’ordre i seguretat necessàries per
a la bona i segura marxa dels treballs.
El Contractista adjudicatari informarà a la direcció de les obres sobre les empreses subcontractades per a l’execució
de les obres. Així mateix, designarà un delegat d’obra en matèria de seguretat i salut.
En tot cas, el contractista serà únicament i exclusiva el responsable, durant l’execució de les obres, de tots els
accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d’altres persones o entitats. En conseqüència, el
constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre accidents de treball.
S’exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració.
C o nse rva c ió d e l m e d i a m b ie nt
El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora d’aquesta, ha d’adoptar les mesures
necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes.
Els moviments dins de la zona d’obra es produiran de manera que només s’afecti la vegetació existent en allò
estrictament necessari per a la seva implantació. Tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per a rebaixar
la pol·lució fònica.
El contractista, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; les plantes
fabricants de formigons hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de ciment
o pols mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; els moviments dins de la
zona d'obra es produiran de mode que només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la
implantació de les mateixes; tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució fònica.
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i qualssevol altres difícilment
identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els
danys causats seguint les ordres de la Direcció d'Obra o dels organismes institucionals competents en la matèria.
El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com plantacions, hidrosembrats i
d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, permetent l'accés al lloc de treball i deixen accessos suficients per
la seva realització.
O b ra d e fe c tuo sa
Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec de Condicions, la direcció
tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, aquesta fixarà el preu que cregui just, d’acord
amb les diferències que hi haguessin, i el contractista estarà obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no s’hi
conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal executada, d’acord amb les condicions que fixi la
direcció tècnica de les obres, sense que això signifiqui motiu de pròrroga en cas d’execució.
Re p la nte ig d e le s o b re s
El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de les obres,
els quals han de ser aprovats per a la direcció de l’obra. També haurà de materialitzar, sobre el terreny, tots els punts
de detall que la direcció consideri necessaris per a l’acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats. Tots
els materials, equips i mà d’obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del contractista.

Se nya litza c ió d e le s o b re s
El contractista està obligat a instal·lar a càrrec seu els senyals que calguin per indicar l’accés a l’obra, la circulació a
la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra, tant a l’esmentada zona com als límits i
rodalies, així com també a complir les ordres a les quals fa referència el Plec de Clàusules Generals.
Així mateix, en el termini de vuit dies hàbils, posteriors al inici de les obres, el contractista estarà obligat a instal·lar,
a càrrec seu, un cartell anunciador de les obres, d’acord amb les instruccions de l’Ajuntament de Sant Just Desvern. A
tals efectes, la direcció facultativa aportarà al contractista les característiques del cartell, així com la situació on
s’haurà d’instal·lar.
Ma te ria ls
A més del que disposa el Plec de Clàusules Administratives, caldrà observar les prescripcions següents:
Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista haurà d’utilitzar,
obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització explícita del director d’obra. Si fos prescindible, a
judici de l’Administració, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa al Plec de Clàusules
Administratives.
Si per complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l’esplanació, préstecs i pedreres,
que figuren com a utilitzables només als documents informatius, el contractista tindrà l’obligació d’aportar altres
materials, que compleixin les prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari.
El contractista obtindrà, a càrrec seu, l’autorització per a l’ús de préstecs, i aniran també a càrrec seu totes les
despeses, cànons, indemnitzacions, etc. que es presentin.
El contractista notificarà a la direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les procedències dels materials que es
proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat.
En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials, la procedència dels quals no hagi estat aprovada pel
director de les obres.
De svia m e nts p ro visio na ls
El contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, els carrers, les carreteres, camins i accessos
provisionals per als desviaments que imposin les obres, amb relació al trànsit general i als accessos dels confrontants,
d’acord amb el que es defineix a La memòria valorada o amb les instruccions que rebi de la direcció.
Els materials i les unitats d’obra, que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions
del present Plec, com si fossin obres definitives.
Aquestes obres seran d’abonament, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars es digui expressament
el contrari, és a dir, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin al pressupost o, en cas que no hi siguin,
valorades segons els preus de contracte.
Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l’execució normal de les obres, a criteri de la direcció,
no seran d’abonament i, en aquest cas, si li convé al contractista, facilitarà o accelerarà l’execució de les obres.
Tampoc seran d’abonament els camins d’obra, com ara accessos, pujades, ponts provisionals, etc. necessaris pera a la
circulació interior de l’obra, per a transport dels materials, per a accessos i circulació del personal de l’Administració,
o per visites d’obra. Malgrat tot, el contractista haurà de mantenir els esmentats camins d’obra i accessos en bones
condicions de circulació.
La conservació, durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals, serà a càrrec del contractista.
Ab o c a d o rs
Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la localització d’abocadors
autoritzats, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista.
Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta a la
justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni l’omissió en l’esmentada justificació de
l’operació de transport als abocadors, seran causa suficient per al·legar modificació del preu unitari, que apareix al
quadre de preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de transport a l’abocador, sempre
que als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou.
Si als amidaments i documents informatius de la memòria valorada es contempla que el material obtingut de
l’excavació de l’aplanament, fonaments o rases, s’ha d’utilitzar per a terraplè, replens, etc., i la direcció d’obra rebutja

aquests material perquè no compleix les condicions del present Plec, o bé existeixen residus o material de possible
toxicitat, el contractista haurà de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a cap abonament complementari a la
corresponent excavació, ni a incrementar el preu del contracte per haver emprat majors quantitats de material
procedent de préstecs.
En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les disposicions vigents que
facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions i permisos necessaris.
Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de la complementació de la normativa vigent en matèria de medi
ambient.
El director de les obres podrà autoritzar abocaments de terres a l’interior d’àrees parcel·lades, zones verdes i
d’equipament, amb la condició que els productes abocats siguin expressament autoritzats per al direcció i estesos i
compactats correctament. Les despeses de l’esmentada extensió i compactació dels materials seran a càrrec del
contractista, ja que es consideren incloses als preus unitaris. D’altra banda, no es podrà extreure cap tipus de material
de les àrees esmentades al paràgraf anterior, sense l’autorització expressa del director de l’obra.
La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la direcció tècnica de l’obra. En cas
que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del material extret.
Exp lo sius
L’adquisició, transport, emmagatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, detonadors i explosius es
regirà per les disposicions vigents a l’efecte, completades amb les instruccions que figurin a la memòria valorada o
les que dicti la direcció d’obra.
Anirà a càrrec del contractista l’obtenció de permisos, llicències per a la utilització d’aquests mitjans, i el pagament
de les despeses que els esmentats permisos comportin.
El contractista estarà obligat al compliment estricte de totes les normes existents en matèria d’explosius i d’execució
de voladures.
Per tant, tots aquells treballs en què es requereixi l’ús d’explosius, s’hauran de realitzar amb estricte compliment del
Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat en la Mineria, aprovat pel RD 863/1985 de 2 d’abril de 1985,
de l’Ordre de 20 de març de 1986, per la qual s’aproven les instruccions tècniques complementàries relatives als
capítols IV, V, IX i X d’aquest Reglament i de les condicions establertes en les preceptives autoritzacions atorgades
pels serveis corresponents del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya.
La direcció podrà prohibir la utilització de voladures o determinats mètodes que consideri perillosos, encara que
l’autorització pels mètodes utilitzats no allibera el contractista de la responsabilitat dels damnatges causats.
El contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per advertir el públic del seu treball amb explosius. El
seu emplaçament i estat de conservació garantiran, en qualsevol moment, llur perfecta visibilitat.
En tot cas, el contractista serà responsable dels damnatges que es derivin de la utilització d’explosius.
Se rvitud s, se rve is i e le m e nts a fe c ta ts
Amb relació a les servituds existents, hom es regirà pel que s’estipula al Plec de Clàusules Administratives. A tal
efecte, també es consideraran servituds relacionades amb el Plec de Condicions aquelles que apareguessin definides
als plànols del projecte executiu.
Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes corresponents. Malgrat tot, el
contractista tindrà l’obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament, en tot
cas , dels serveis afectats de poca importància, que la direcció consideri convenient per a la millora del
desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs li seran abonats, bé amb càrrec a les partides alçades existents a
l’efecte del pressupost o per unitats d’obra, amb aplicació dels preus del quadre núm. 1. En llur defecte, hom es regirà
pel que s’estableix al Plec de Clàusules Administratives.
Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espècies vegetals en general o altres elements que s’hagin de
conservar, es protegiran convenientment, per tal d’assegurar la seva permanència fins a l’extinció del contracte. A tals
efectes, i seguint les instruccions del director de l’obra, se senyalaran sobre el terreny abans d’iniciar-se les obres.
Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposarà al seu càrrec. L’element reposat haurà
de tenir les mateixes característiques que l’existent abans de malmetre’l.
Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o de serveis
existents que sigui necessari respectar, o quan s’escaigui l’execució simultània de les obres i la substitució o reposició
de serveis afectats, el contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a la realització dels treballs amb el
màxim de cura, de manera que s’eviti una possible interferència i risc de qualsevol tipus.

El contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis plànols de definició de la
posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis soterrats mitjançant treballs
d’execució manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran als preus
unitaris i no podran ser objecte de reclamació.
Si com a conseqüència de tot l’anterior s’han d’efectuar manualment o mecànicament alguns treballs o s’han de
reparar instal·lacions afectades, el cost corresponent serà íntegrament a càrrec del contractista.
C o l· lo c a c ió d e se rve is
Està totalment prohibit col·locar qualsevol tipus de servei dins l’espai parcel·lat, amb l’excepció de les corresponents
connexions de desguàs del clavegueram i telèfons.
L’existència d’un servei dins l’espai parcel·lat es considerarà un vici ocult i, conseqüentment, el contractista haurà de
procedir a la seva reparació amb responsabilitat durant el termini de 15 anys, d’acord amb el RD 2/2000, de 16 de
juny pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Existè nc ia d e trà nsit d ura nt l’ e xe c uc ió d e le s o b re s
L’existència de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució de les obres, no serà motiu de
reclamació econòmica per part del contractista.
El contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si s’escau,
construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d’increment del preu del
contracte. En cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el contractista prendrà totes les mesures necessàries
per garantir la seguretat i comoditat de tots els qui hi circulin.
Les depeses ocasionades pels anteriors conceptes i per al conservació dels vials de servei esmentats, es consideraran
incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En cas que l’anterior impliqui la
necessitat d’executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la direcció de les obres, i
el possible cost addicionals es considerarà inclòs als preus unitaris, com en l’apartat anterior.
Inte rfe rè nc ia a m b a ltre s c o ntra c tiste s
El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de les obres, sigui possible
realitzar treballs de jardineria, edificació en espais parcel·lats, obres complementàries, com ara l’execució de xarxes
elèctriques, telefòniques, d’aigua potable, de gas de telecomunicacions o altres treballs. En aquest cas, el contractista
complirà les ordres de la direcció d’obra, referents a l’execució de les obres, per a les fases que marqui la direcció de
les obres, a fi de delimitar zones amb determinades unitats d’obra totalment acabades i 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 consideraran incloses als preus de contracte, i no podran ser, en cap moment, objecte de reclamació.
De svia m e nt d e se rve is
Abans de començar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els plànols i dades de què disposi, o mitjançant el
reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, si és factible, haurà d’estudiar i replantejar sobre el
terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera d’executar els treballs per no fer-los malbé i
assenyalar aquells que, en darrer lloc, consideri que cal modificar.
Si el director de l’obra està conforme, sol·licitarà de l’empresa i organismes corresponents la modificació d’aquestes
instal·lacions. Aquestes operacions s’abonaran segons el que s’especifiqui al quadre de preus núm. 1.
L’empresa adjudicatària de les obres de desviament de qualsevol servei existent no tindrà dret a cap indemnització
pel retard per dificultats en l’execució de les dites obres, en cas que la direcció d’obra consideri necessària
l’adjudicació a una altra empresa. En qualsevol cas, l’empresa contractista principal no tindrà dret a cap tipus
d’indemnització.
Re c e p c ió d ’ o b ra i te rm ini d e g a ra ntia
Neteja final de les obres. El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva
recepció, a la neteja general de l’obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions,
magatzems, edificis que segons la direcció d’obra no s’hagin de conservar durant el termini de garantia i, en general,
s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat de policia.

Recepció de les obres. 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 de ser
admeses s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Si les obres no estiguessin en estat de ser rebudes es farà
constar i es donaran al contractista les instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un
termini per a esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica efectuarà un nou reconeixement i, en el cas que els
arranjaments s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció.
Abans de la recepció el contractista aportarà a la direcció tècnica tota la documentació necessària sobre els serveis
realment executats, que permetin a l’Ajuntament de Sant Just Desvern elaborar el plànol definitiu de l’obra.
Així mateix i previ a la recepció, el contractista aportarà a la direcció facultativa les actes de recepció signades, per
les diferents companyies, de tots els serveis: aigua, telèfon, gas, electricitat i telecomunicacions, i pel que fa a la
legalització de la instal·lació d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus d’instal·lació elèctrica, haurà
d’aportar tota la documentació necessària (projectes i butlletins, inspeccions de les Entitats Col·laboradores de
l’Administració, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d’acord amb la
normativa vigent.
En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa la LCSP.
Termini de garantia. El termini de garantia de l’obra serà de DOS (2) anys, comptat a partir de la signatura de l’acta
de recepció, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui expressament
aquest termini.
Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, balisament,
senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).
En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, degut a
l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 15
anys a comptar des de la recepció.
C o nse rva c ió d e le s o b re s
La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots aquells que siguin
necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L’esmentada conservació s’estén a
totes les obres executades sobre el mateix contracte (obra principal, abalisament, senyalització i barreres, plantacions,
enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).
A més del que es prescriu al present article, hom es regirà pel que es disposa al Plec de Condicions Administratives.
El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’endegament de les obres fins a la seva recepció. Totes les despeses
originades per aquest concepte seran a compte del contractista.
També serà a compte del contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin estat objecte de
robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves previsions econòmiques, les despeses
corresponents a les dites reposicions o a les assegurances que siguin convenients.
Liq uid a c ió
Dins del termini de sis mesos, a comptar des de la data de l’acta de recepció, s’haurà d’acordar i notificar al
contractista la liquidació corresponent.
Pre us unita ris
El preu unitari, que apareix en lletres al quadre de preus núm. 1, serà el que s’aplicarà als amidaments per a obtenir
l’import d’execució material de cada unitat d’obra.
Complementàriament al que es prescriu al Plec de Clàusules Administratives, els preus unitaris que figuren al quadre
de preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contra de document contractual el següent:
subministrament (inclòs drets de patent, cànon d’extracció, etc.), transport, amàs, manipulació i utilització de tots els
materials usats a l’execució de la corresponent unitat d’obra; les despeses de mà d’obra, maquinària, mitjans
auxiliars, ferramentes, instal·lacions, normalment o incidentalment, necessàries per acabar la unitat corresponent, i els
costos indirectes.
La descomposició dels preus unitaris que figura al quadre de preus núm. 2 és d’aplicació exclusiva a les unitats
d’obra incompletes; el contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del quadre núm. 1 per a les
unitats totalment executades, per errades i omissions a la descomposició que figura al quadre núm. 2.

Fins i tot a la justificació del preu unitari que apareix al corresponent annex a la memòria, s’utilitzen hipòtesis no
coincidents amb la forma real d’executar les obres: jornals i mà d’obra necessària; quantitat, tipus i cost horari de
maquinària; preu i tipus de materials bàsics; procedència o distàncies de transport, nombre i tipus d’operacions
necessàries per a completar la unitat d’obra; dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents components o
diferents preus auxiliars, etc. Els esmentats costos no podran argüir-se com a base per a la modificació del
corresponent preu unitari, ja que els costos s’han fixat per a justificar l’import del preu unitari, i estan continguts en
un document formalment informatiu.
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d’obra, que figura als corresponents
articles del present plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la
unitat d’obra. Per això, les operacions o materials no relacionats, però necessaris per a executar la unitat d’obra en la
seva totalitat, formen part de la unitat i, conseqüentment, es consideren inclosos al preu unitari corresponent.
Pa rtid e s a lç a d e s
Les partides alçades que figuren com a “pagament íntegre” a les Condicions Tècniques Particulars, als quadres de
preus o als pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al contractista, un cop realitzats els treballs als
quals corresponen.
Les partides alçades “per justificar” es pagaran d’acord amb el Plec de Clàusules Administratives; es justificaran a
partir del quadre núm. 1 i, si de cas hi manca, a partir dels preus unitaris de la justificació de preus.
En cas d’abonament “segons factura”, el contractista tindrà en compte, al càlcul de la seva oferta econòmica, les
despeses corresponents a pagaments per administració, ja que s’abonarà únicament l’import de les factures.
Ab o na m e nt d ’ unita ts d ’ o b ra
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar-los d’acord amb el quadre de preus núm. 1,
s’entendrà que es refereixen a unitats d’obra totalment acabades.
Al càlcul de la proposició econòmica s’haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari per al
correcte acabament de la unitat d’obra, o per assegurar el prefecte funcionament de la unitat executada amb relació a
la resta d’obra realitzada, es considerarà inclòs als preus unitaris del contracte i no podrà ser objecte de sobrepreu.
L’omissió ocasional dels esmentats elements als documents de la memòria executiva no podrà ser objecte de
reclamació, ni de preu contradictori, perquè es consideren expressament inclosos als preus del contracte.
Re visió d e p re us
La revisió de preus es regeix pel que disposa la LCSP. La revisió serà procedent si el contracte ha estat executat en el
20% del seu import i si ha transcorregut un any des de l’adjudicació. S’aplicarà la fórmula polinòmica, dins de les
aprovades pel Decret 3650/1970, de 19 de desembre, o qualsevol altre criteri que determini el Plec de Clàusules
Administratives.
Als efectes establerts a l’article 6è del Decret 2/1964, l’Administració fixarà els terminis parcials que corresponguin
en aprovar el programa de treball formulat pel contractista.
Se g ure ta t i sa lut a l tre b a ll
És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de riscos laborals i a la
seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24
d’octubre (BOE 25/10/97).
Disp o sic io ns a p lic a b le s
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d’aplicació les disposicions
següents:


Llei de Contractes del sector Públic de 30 d’octubre de 2007 (LCSP) i tota la legislació complementària.



Reglament General de Contractació de l’Estat, aprovat per Decret 3410/1975 de 25 de novembre, i les
disposicions modificatives d’aquest, mentre no s’oposi al que estableix la LCSP.



Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, aprovat per Decret
3854/1970 de 31 de desembre, en tot allò que no s’oposi al que estableix la LCSP.



Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractació d’aquestes obres.



Decret 2/1964 de 4 de febrer sobre revisió de preus, i disposicions complementàries, en tot allò que no
s’oposi al que estableix la LCSP.



Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria civil, Institut
de la Construcció de Catalunya.



NTE, Normes Tecnològiques de l’Edificació.



Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 1967 i d’11 de
maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i, complementàriament, la resta de les
Normes UNE.



Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl “José Luís Escario”, Normes DIN, ASTM i
altres normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un document contractual.



Decret 136 de la Presidència del Govern de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les taxes dels
laboratoris del Ministeri d’Obres Públiques.



Norma Sismoresistent PD S-1 (NCFE-94).



Decret 201/1994 de 26 de juliol, Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.



Real Decreto 1163/1986m de 13 de juny, pel qual es modifica la Llei 42/75, de 19 de novembre, sobre
desfets i residus sòlids urbans. BOE núm. 149, de 23 de juny de 1986.



Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residus tòxics i perillosos. (BOE núm. 120, de 2 de maig de 1986) i
el Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol, del Reglament d’execució de la Llei 20/86 (BOE núm. 182, de 30
de juliol de 1988).



Decret Legislatiu de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents sobre residus
industrials.



Decret 142/84, d’11 d’abril, de desplegament parcial de la Llei 6/83, de 7 d’abril, sobre residus industrials..
DOGC núm. 440, de 6 de juny de 1984.



Ordre de 17 d’octubre de 1984 sobre la classificació de residus industrials DOGC núm. 495, de 19 de
desembre de 1984.



Ordre de 17 d’octubre de 1984 sobre les Normes Tècniques per als abocadors controlats de residus
industrials DOGC núm. 501 de 4 de gener de 1985.



Ordre de 9 d’abril de 1987 sobre impermeabilització d’abocador DOGC núm. 833 de 29 d’abril de 1987.



Ordre de 6 de setembre de 1988 sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis usats. DOGC
núm. 1055, de 14 d’octubre de 1988.



Directiva del Consell 91/156 CEE, de 18 de març de 1991 per la qual es modifica la Directiva 75/442 CEE,
relativa als residus (DOCE L/78, de 36 de març de 1991), la qual està pendent de transposició al dret intern.



Directiva del Consell 91/689 CEE, de 12 de desembre de 1991, relativa als residus perillosos. (DOCE
L377, de 31 de desembre de 1991, pendent de transposar-se al dret intern).



O.C. 326/00 “Geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de explanaciones y drenajes”.



Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres PG-4-1988, i ponts del MOPU, juliol de
1976.



Llei 7/1993 de 30 de setembre, de Carreteres, DOGC 1807 11/10/93.



Instrucció relativa a les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres de 12 de febrer de 1998.



Plec General de Condicions per a la recepció de conglomerats hidràulics, aprovat per Ordre Ministerial de 9
d’abril de 1964.



Instrucció de Formgió Estructural EHE (Reial Decret 2661/1998, d’11 de desembre).



Instrucció per al control de fabricació i posada en obres de mescles bituminoses.



“Instrucción de carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de firmes” aprovada per O.M. de 23 de maig de
1989 i posteriors modificacions.



Instrucció H.A. per a estructures d’acer del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento, en
aquells punts no especificats al present Plec o a les Instruccions Oficials.



Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció del ciment RC-97.



Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles, a les obres de construcció (RY-85).



MV-201. Norma MV-201/1972; murs resistents de fàbrica de totxana.



Plec de condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de l’Associació
Tècnica de Derivats del Ciment.



Instruccions per a tubs de formigó armat o pretensat (Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del
Cemento, juny de 1980).



Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions de la vigent
instrucció del MOPU.



Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua (28 de juliol de 1974).



Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aigües, aprovat per OM de 7 de gener
de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d’agost de 1949.



Seran també d’obligat compliment les Normes i Costums perticulars de les companyies subministradores i
de serveis afectats (aigua, electricitat, telèfon, gas i telecomunicacions).



Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió, Decret 3151/68 de 28 de novembre.



Reglament Electrotècnic sobre Condicions Tècniques i Garanties de seguretat en centrals elèctriques,
subestacions i centres de transformació i instruccions tècniques complementàries RD 3275/82 (BOE
12/11/82).



Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per Decret 2413/1973 de 20 de setembre i posteriors
modificacions.



Instruccions Complementàries al Reglament Electrotècnic per a BT i fulls d’interpretació publicats pel
Ministeri d’Indústria (Ordre del 31/10/73).



Instruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotècnic per a BT, publicades al DOGC.



Reglament de verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament d’energia (Decret del 12 de
maig de 1954).



Normes MV i Instruccions d’Enllumenat Urbà. 1965 MOPU Ordenances Municipals.



Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per l’Ordre del Ministeri
d’Indústria de 18 de novembre de 1974.



Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura de 1960, OMV de 4 de juny de 1973.



Codi de circulació vigent.



Normes 8.1-IC, 8.2-IC, 8.3- IC per a la senyalització horitzontal, vertical i per a les barreres de seguretat.



Reial Decret 863/1985 “Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera”.



Decret 230/1998 de 16 de febrer de 1998 (BOE 61 de 12 de març de 1998) “Reglamento de explosivos”.



En tots els projectes d’urbanització i d’edificació serà preceptiu el compliment del Decret 135/1995 de 24
de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre de promoció de l’accessibilitat i de
supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.



La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació
aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte.



Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió (RE BT) segons el RD 842/2003 del 2 agost.



Instruccions Tècniques Complementàries ITC-BT, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 43 i 44.



Instrucció 7/2003 de 9 de setembre de la Direcció General d'Energia i Minis
sobre procediment
administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió mitjançant la intervenció de
les Entitats d'Inspecció i Control de la Generalitat de Catalunya.



Reial decret 214/2006 pel qual s’aprova el Codi tècnic de la edificació



Normes particulars de les empreses distribuïdores d’energia elèctrica en Baixa Tensió.



Normes UNE d’aplicació.



UNE 21030:1996 Conductors aïllats cablejats en trena de tensió assignada 0,61kV, per a línies de
distribució i escomeses.



UNE-EN 60598-1:1992 Lluminàries. Normes generals i generalitats sobre els assajos.



UNE-EN 60598-2-19:1993 Lluminàries. Part 2: Normes particulars. Secció 19: Lluminàries amb circulació
d’aire (Normes de seguretat) (versió oficial EN 60598-2-19).



UNE-EN 60968:1993 Làmpada amb balast propi per a serveis generals d’il·luminació. Requisits de
seguretat. (Versió oficial EN 60968:1990).



UNE-EN 60598-1:1992 Lluminàries. Normes generals i generalitats sobre els assajos.



UNE-EN 60598-2-1:1993 Lluminàries. Part 2: Normes particulars. Secció 1: Lluminàries fitxes d’us
general (versió oficial EN 60598-2-1: 1989).



UNE-EN 60598-2-2:1993 Lluminàries. Part 2: Normes particulars. Secció 2: Lluminàries encastades
(versió oficial EN 60598-2-2: 1989).



UNE-EN 60598-2-19:1993 Lluminàries. Part 2: Normes particulars. Secció 19: Lluminàries amb circulació
d’aire (Normes de seguretat) (versió oficial EN 60598-2-19).



UNE-EN 60968:1993 Làmpada amb balast propi per a serveis generals d’il·luminació. Requisits de
seguretat. (Versió oficial EN 60968:1990)



UNE-EN 60898-1:2004 Accessoris elèctrics. Interruptors automàtics per a instal·lacions domèstiques i
anàlogues per a la protecció contra sobreintensitats. Part 1: Interruptors automàtics per a funcionament amb
corrent alterna.



UNE-EN 60947-7-1:2003 Aparamenta de baixa tensió. Part 7-1: Equips auxiliars. Blocs de connexions per
a conductors de coure.



UNE-EN 60947-7-2:2003 Aparamenta de baixa tensió. Part 7-2: Equips auxiliars. Blocs de connexions de
conductors de protecció per a conductors de coure.



UNE 20062:1993 Aparells autònoms pel enllumenat d’emergència amb làmpades d’incandescència.
Prescripcions de funcionament.



UNE 20392:1993 Aparells autònoms pel enllumenat d’emergència amb làmpades de fluorescència.
Prescripcions de funcionament.



UNE 72550:1985 Enllumenat d’emergència. Calcificació i definicions.



UNE 72551:1985 Enllumenat (d’emergència) d’evacuació. Actuacions.



UNE 72552:1985 Enllumenat (d’emergència) de seguretat. Actuacions.



UNE 72553:1985 Enllumenat (d’emergència) de continuïtat. Actuacions.

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en tot moment, les
condicions més restrictives.

Sant Just Desvern, MARÇ de 2018

Efrén Radigales Sánchez
Cap de Projectes, manteniment i millores urbanes

Carles V. Rodrigo Martínez
Cap de Brigada municipal

Enginyer en Organització Industrial

Arquitecte Tècnic

14. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
13.1 ASPECTES GENERALS
Obje c te , abast i disposic ions g e ne rals
O b je c te
Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar l'organització general de l'obra;
en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el
procés d'execució de l'obra; i per últim, organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar els amidaments i abonaments
de les obres.
Àm b it d 'a p lic a c ió
El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a la REFORMA DEL PATI DEL CEIP CANIGÓ – EDIFICI
SANT FERRAN - DE SANT JUST DESVERN.
Altre s c o nsid e ra c io ns g e ne ra ls
El contractista abans de lliurar la seva oferta recollirà la documentació del projecte executiu, l’analitzarà, visitarà els
diferents carrers i si cal, amidarà l’obra a executar.
L’amidament del projecte executiu s’ha realitzat mitjançant medis informàtics, per la qual cosa la informació que ofereix
és aproximada i no exacta. És per això que l’oferta econòmica s’ha d’entendre com un claus en mà, on l’amidament no
determina en cap moment l’import de l’obra.
El contractista podrà proposar a la Direcció d’Obra treballar en horari nocturn, dissabtes, diumenges i festius; les
direccions denegaran o aprovaran la proposta feta. Això no suposarà cap sobrecost a l'obra, ni podrà donar peu a cap
tipus de reclamació econòmica.
Les obres es realitzaran durant l’època i els horaris més favorables, a criteri de la Direcció de l’Obra i la Policia
Municipal, per causar la mínima afectació al trànsit rodat.
És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants. El
contractista lliurarà l’obra i els seus voltants nets de productes bituminosos, pintura, dissolvents, cintes etc.
El Contractista, 48 hores abans d’actuar en qualsevol carrer es coordinarà amb la Direcció de l’Obra i la Policia
Municipal per establir les mesures de seguretat necessàries, avisos als veïns i entitats de transport, retirada de
vehicles, canvi de circulacions provisionals, etc. El contractista no començarà l’obra sense el vist i plau de la Direcció
de l’Obra i Policia Municipal.
A la reposició de paviments, abans d’estendre la capa de rodadura, i per tal de que no es noti la zona d’actuació al
voltant dels pous de la calçada, s’hauran de deixar els marcs de pous a la cota adient.
El contractista haurà de subministrar als treballadors de l’obra tots els mitjans auxiliars, elements de protecció
personal i col·lectiva necessaris de seguretat i salut laboral, això no suposarà cap reclamació econòmica ni sobrecost
a l’obra, atès que l’import es considerarà inclòs en el preu ofertat per les unitats d’obra a executar.
El contractista haurà de col·locar la senyalització provisional necessària per desviar la circulació, així com els rètols
informatius, senyals verticals u horitzontals, tanques, i cons; això no suposarà cap reclamació econòmica ni sobre cost
a l’obra, atès que l’import es considerarà inclòs en el preu ofertat per les unitats d’obra a executar.
Instruccions, normes i disposicions aplicables
GENERAL
Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest Plec, les Disposicions i
els seus annexes que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò que en ell s'especifica.


Reglament General de Carreteres aprovat per Reial Decret 1812/1994 del 2 de setembre de 1994, així com les
modificacions aprovades en el Reial Decret 1911/1997 del 19 de desembre (B.O.E. de 10 de gener de 1998).



Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG. 3/75, aprovat per O.M. de 6 de
febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions aprovades, introduïdes al seu articulat per:
 O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre) :

-

516 “Formigó compactat”

 O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988:
-

533 “Tractaments superficials mitjnçant regs amb graveta”

 O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre):
-

104 “Desenvolupament i control de les obres”

 O.M. de 27 de desembre de 1999:
-

200 “Calç per estabilització de terres” (substitueix 200 “Calç aèria” i 201 “Calç hidràulica”)

-

202 “Ciments”

-

210 “Quitrans” (es deroga)

-

211 “Betums asfàltics”

-

212 “Betums fluidificats per regs d’emprimació” (ampliació de “Betums asfàltics fluidificats”)

-

213 “Emulsions bituminoses” (abans “Emulsions asfàltiques”)

-

214 “Betums fluxats” (nou)

-

215 “Betums asfàltics modificats amb polímers” (nou)

-

216 “Emulsions bituminoses modificades amb polímers” (nou)

 O.M. de 28 de desembre de 1999 (B.O.E. del 28 de gener de 2000) “Elements de senyalització, abalisament i
defensa de les carreteres”:
-

278 “Pintures a utilitzar en marques vials reflexives” (es deroga)

-

279 “Pintures per emprimació anticorrosiva de superfícies de materials ferris a utilitzar en senyals
de circulació” (es deroga)

-

289 “Microesferes de vidre a utilitzar en marques vials reflexives” (es deroga)

-

700 “Marques vials”

-

701 “Senyals i cartells verticals de circulació retroreflectants” (substitueix “Senyals de
circulació”)

-

702 “Captafars retroreflectants”

-

703 “Elements d’abalisament retroreflectants”

-

704 “Barreres de seguretat”

 O.C. 5/2001 de 24 de maig de 2001, Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de hormigón:
-

530 “Riegos de imprimación”

-

531 “Riegos de adherencia”

-

532 “Riegos de curado”

-

540 “Lechadas bituminosas”

-

542 “Mezclas bituminosas en caliente”

-

543 “Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura”

-

550 “Pavimentos de hormigón vibrado”

 O.M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02):
Derogat:
-

240 “Barras lisas para hormigón armado”

-

241”Barras corrugadas para hormigón armado”

-

242 “Mallas electrosoldadas”

-

244 “Torzales para hormigón pretensado”

-

245 “Cordones para hormigón pretensado”

-

246 “Cables para hormigón pretensado”

-

247 “Barras para hormigón pretensado”

-

250 “Acero laminado para estructuras metálicas”

-

251 “Acero laminado resistente a la corrosión para estructuras metálicas”

-

252 “Acero forjado”,

-

253 “Acero moldeado”

-

254 “Aceros inoxidables para aparatos de apoyo”

-

260 “Bronce a emplear en apoyos”

-

261 “Plomo a emplear en juntas y apoyos”

-

281 “Aireantes a emplear en hormigones”

-

283 “Plastificantes a emplear en hormigones”

-

287 “Poliestireno expandido”

-

620 “Productos laminados para estructuras metálicas”

Revisat:
-

243 “Alambres para hormigón pretensado”

-

248 “Accesorios para hormigón pretensado”

-

280 “Agua a emplear en morteros y hormigones”

-

285 “Productos filmógenos de curado”

-

610 “Hormigones”

Nou:
-

240”Barras corrugadas para hormigón estructural”

-

241 “Mallas electrosoldadas”

-

242 “Armaduras básicas electrosoldadas en celosía”

-

244 “Cordones de dos “2” o tres “3” alambres para hormigón pretensado”

-

245 “Cordones de siete “7” alambres para hormigón pretensado”

-

246 “Tendones para hormigón pretensado”

-

247 “Barras de pretensado”

-

281 “Aditivos a emplear en morteros y hormigones”

-

283 “Adiciones a emplear en hormigones”

-

287 “Poliestireno expandido para empleo en estructuras”

-

610A “Hormigones de alta resistencia”

-

620 “Perfiles y chapas de acero laminado en caliente, para estructuras metálicas”

 Orden FOM 1382/02, de 16 de maig de 2002:
Modifica:
-

300 "Desbroce del terreno"

-

301 "Demoliciones"

-

302 "Escarificación y compactación"

-

303 "Escarificación y compactación del firme existente"

-

304 "Prueba con supercompactador"

-

320 "Excavación de la explanación y préstamos"

-

321 "Excavación en zanjas y pozos"

-

322 "Excavación especial de taludes en roca"

-

330 "Terraplenes"

-

331 "Pedraplenes"

-

332 "Rellenos localizados"

-

340 "Terminación y refino de la explanada"

-

341 "Refino de taludes"

-

410 "Arquetas y pozos de registro"

-

411 "Imbornales y sumideros"

-

412 "Tubos de acero corrugado y galvanizado"

-

658 "Escollera de piedras sueltas"

-

659 "Fábrica de gaviones"

-

670 "Cimentaciones por pilotes hincados a percusión"

-

671 "Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados "in situ""

-

672 "Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas "in situ""

-

673 "Tablestacados metálicos"

Nous articles:
-

290 "Geotextiles"

-

333 "Rellenos todo-uno"

-

400 "Cunetas de hormigón ejecutadas en obra"

-

401 "Cunetas prefabricadas"

-

420 "Zanjas drenantes"

-

421 "Rellenos localizados de material drenante"

-

422 "Geotextiles como elemento de separación y filtro"

-

675 "Anclajes"

-

676 "Inyecciones"

-

677 "Jet grouting"

Deroga:
-

400 "Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra"

-

401 "Cunetas y acequias prefabricadas de hormigón"

-

420 "Drenes subterráneos"

-

421 "Rellenos localizados de material filtrante"

-

674 "Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado

 O.C. 10/2002 de 30 de setembre de 2002, sobre seccions i capes estructurals de ferm:
-

510 “Zahorras”

-

512 “Suelos estabilizados in situ”

-

513 “Materiales tratados con cemento (suelo cemento y gravacemento)

-

551 “Hormigón magro vibrado”



Reial decret 1481/01, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en
abocador.



Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de materials actualment en
vigència.



Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.).



Normes U.N.E.



UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors.



Normes ASME-IX "Welding Qualifications".



Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques (Ordre Ministerial d'1
d'abril de 1964).



Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 d'agost de 1970).

Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de 03/08/1998), pel
qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en la construcció.
Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de materials que es relacionen a
continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions d’aquest projecte, siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de
l’Associació Europea de Lliure Canvi.
També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica europea, regulada en
el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules dels plecs de les famílies a
continuació relacionades, preval aquest esmentat article.
Relació de plecs de família a aplicar aquest article:
-

Ciments

-

Guixos

-

Escaioles

-

Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes

-

Armadures actives d’acer

-

Filferros trefilats llisos i corrugats

-

Malles electrosoldades i biguetes semiresistents

-

Productes bituminosos impermeabilitzants

-

Poliestirens expandits

-

Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics

-

Xemeneies modulars metàl·liques

-

Tubs de coure per a ús termohidrosanitari

-

Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari

-

Cables elèctrics per a baixa tensió

-

Aparells sanitaris

-

Aixetes sanitàries

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, declarades d'aplicació
obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest projecte.
El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades per
l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines
que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del director d'obra resoldre
qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec.
FERMS
-

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de Carreteres (PG-4), aprovat per l’ordre
circular 8/2001 de 18 de gener de 2002.

-

Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 de juny de 1989.

-

Nota de servei sobre capes tractades amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment), de 13 de maig de 1992.

-

Ordre circular 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 8 de setembre de 1989.

-

Nota de servei complementària de la O.C. 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 9 d’octubre de
1991.

-

Instrucció per a la recepció de calçs en obres d’estabilització de sòls RCA/92, aprovat per l’ordre circular de 18
de desembre de 1992.

SENYALITZACIÓ I BALISSAMENT
-

Norma 8.1- IC “Senyalització vertical”, de 28 de desembre de 1999.

-

Instrucció 8.2- IC “Marques vials”, de 16 de juliol de 1987.

-

Ordre circular 309/90 CyE sobre fites d’aresta.

-

Ordre circular 304/89 T sobre projectes de marques vials, de 21 de juliol de 1989.

-

Nota tècnica sobre l’esborrat de marques vials, de 5 de febrer de 1991.

SISTEMES DE CONTENCIÓ
-

Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles.

-

Catàleg de sistemes de contenció de vehicles. (Aprovades per O.C. 321/95 TyP)

SENYALITZACIÓ D’OBRA
-

Instrucció 8.3-IC “Senyalització d’obra”, de 31 d’agost de 1987.

-

Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d’obra.

-

Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalització, balisament, defensa i acabament d’obres fixes en vies fora de
poblat.

SEGURETAT I SALUT
-

Reglament de seguretat del treball a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques (Ordre Ministerial d'1
d'abril de 1964).

-

Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964).

-

Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92)

-

Disposicions mínimes de seguretat i salut qua han d’aplicar-se a les obres de construcció temporals o móvils.

-

RD 1627/1997 de 24 d’octubre (B.O.E. del 25 d’octubre de 1997)

-

Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.

-

Transposició de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió d’Estudi de
Seguretat i Higiene en projectes d’edificació i obres públiques.

De sc ripc ió de le s obre s
Les obres venen definides al projecte executiu objecte del present plec i s'executaran d'acord amb allò que s’especifica en
aquella, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques i a les ordres i instruccions que dicti la D.F.
Reposicions
S'inclouen dins del pressupost general de l'obra, l’obra civil corresponent a la reposició dels serveis que es puguin afectar
així com dels paviments d’aglomerat, panot, llambordes o formigó. Igualment es reposarà la plataforma de la parada del
bus.
La realització de les obres de reposició dels serveis afectats inclou totes les operacions i materials necessaris per acabar les
obres en les condicions de qualitat i toleràncies que ordeni la D.F.
Direcció d'obra
La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del present plec, així com de les que corresponguin a
ampliacions o modificacions establertes, estarà a càrrec del tècnic sotasignant.
Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra gaudirà de les més
àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el Contractista.
Seran base per al treball de la Direcció d'Obra:
-

El Projecte executiu.

-

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

-

L’oferta econòmica del contractista adjudicatari.

-

Qualsevol contracte que es pugui esdevenir de l’adjudicació de les obres.

Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra:
-

Impulsar l'execució de les obres per part del contractista.

-

Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents que serveixen de base per a l’execució de les obres i
fixació de detalls de la definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les condicions de
funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat.

-

Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present que els replanteigs de detall es
facin degudament per ell mateix.

-

Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista.

-

Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb allò que estableix aquest Plec, el que
estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina les normatives que, partint d'ells, formuli la pròpia
Direcció d'Obra, correspongui formular al Contractista als efectes de programació de detall, control de qualitat i
seguiment de l'obra.

-

Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi necessàries per a tenir ple
coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb la seva definició i amb les condicions d'execució i d'obra
prescrites.

-

En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions prescrites, ordenar al
Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho creu convenient.

-

Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui necessàries o convenients.

-

Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista.

-

Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, d'actualitzacions del programa de Treballs
inicialment acceptat.

-

Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions d'obres ocultes, abans de la
seva ocultació.

-

Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada.

-

Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, un cop acabats els treballs.

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que d'acord amb allò que estableix el
Plec de Condicions, li siguin dictades per la Direcció d'Obra per a la regulació de les relacions entre ambdós en allò
referent a les operacions de control, valoració i en general, d'informació relacionades amb l'execució de les obres.
Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o altre tipus d'informació que
hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de les expressades funcions, normatives que seran
d'obligat compliment pel Contractista.
El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin capacitades i facultades per a tractar
amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de
responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a l'obra persones capacitades i facultades per a decidir temes
dels quals la decisió per part de la Direcció d'Obra estigui encarregada a persones presents a l'obra, podent entre unes i
altres establir documentació formal de constància, conformitat o objeccions.
La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu barem, no s'executin d'acord
amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres.
De se nvolupame nt de le s obre s
Re p la nte ig s. Ac ta d e c o m p ro va c ió d e l re p la nte ig
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, procediran a la
comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats.
A l'acta s'hi farà constar que el Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny
per a comprovar la correspondència de les obres definides al projecte executiu amb la forma i característiques del citat
terreny. En cas de que s'hagués apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter
d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra.
A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a executar que, per sí
mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors a la zona de domini o serveis existents.

Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament amb els compromisos sobre
serveis i terrenys afectats.
Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. El Contractista informarà a
la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a terme. La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions
al respecte i, en cas de que els mètodes o temps d'execució donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma
i temps d'executar-los.
La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats.
Plà no ls d 'o b ra
Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i característiques del terreny
i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant
adequadament les disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els plànols del projecte executiu, els resultats
dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de
formular-se amb suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra
a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el format i disposició
en que ha d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions adoptades.
El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les modificacions que calguin
per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificació al
preu ni al termini total ni als parcials d'execució de les obres.
Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, sobre l'obra projectada, a la
Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà a l’Ajuntament de Sant Just
Desvern per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al Contractista a cap modificació
sobre el programa d'execució de les obres.
Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins del qual
precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no contestació dins del citat
termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada.
Pro g ra m e s d e tre b a lls
Prèviament a l’inici de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball complert. L'estructura del
programa s'ajustarà a les indicacions de la Direcció d’Obra.
El programa de Treball comprendrà:
a)

La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint amb criteris
constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de treball.

b)

Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos camins de servei,
oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de la seva capacitat per a assegurar
l'acompliment del programa.

c)

Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on es troba cada
màquina al temps de formular el programa i de la data en que estarà a l'obra així com la justificació
d'aquelles característiques per a realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra en les quals s'hagin
d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment del programa.

d)

Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba el personal superior,
mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que es trobi a l'obra.

e)

Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de subministres, previsió
de la situació i quantia dels emmagatzematges.

f)

Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva reposició com per a
l'obtenció, en cas necessari de llicències per això.

g)

Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el pressupost d'obra
que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els condicionaments que per a l'execució de
cada unitat representen les altres, així com altres particulars no compreses en aquestes.

h)

Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de l'obra.

Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert per a la contractació,
sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o processos i/o retards en la realització dels
treballs, el Director d’Obra ho cregui convenient. La direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure al Contractista la
formulació d'aquests programes actualitzats i participar en la seva redacció.

A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall d'execució que la Direcció
d'Obra cregui convenients.
El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de detall, a les normes i
instruccions que li dicta la Direcció d'Obra.
C o ntro l d e q ua lita t
La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui adients en qualsevol
moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i material necessari per això. Les despeses de l'assistència no
seran d'abonament especial.
Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els materials o mètodes
de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i en funció d'això disposarà:
-

Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que s'assenyali.

-

Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no comprometi la funcionalitat ni
la capacitat de servei, seran tractades a elecció de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, com a incorregibles en que
quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el Contractista, amb una
penalització econòmica.

-

Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran enderrocades i
reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali.

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas de no ser reconstruïdes
en el termini concedit, l’Ajuntament de Sant Just Desvern podrà encarregar el seu arreglament a tercers, per compte del
Contractista.
La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció provisional d'aquestes,
realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat
comportament de l'obra executada.
Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està obligat a donar quantes
facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a
tal objecte.
De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra.
El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense dret a cap indemnització per
al Contractista.
Mitja ns d e l c o ntra c tista p e r a l'e xe c uc ió d e ls tre b a lls
El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que resulti de la
documentació de l'adjudicació o quedi establert al programa de treballs. Designarà de la mateixa manera, les persones
que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, necessàriament, hauran de residir a les proximitats de
les obres i tenir facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de donar
compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona d'obres.
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització jeràrquica i especificació
de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la
substitució de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al
Contractista pogués causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina
de tot el personal assignat a l'obra.
De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, no podrà
el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, excepte expressa
autorització de la Direcció d'Obra.
Info rm a c ió a p re p a ra r p e l c o ntra c tista
El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra informes sobre els treballs de
projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà fixada per la Direcció
d'Obra.

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques de la forma del
terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de les obres, així com les de definició d'aquelles
activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes.
Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a la seva ocultació.
Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a redactar per la Direcció
d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui convenient.
L’Ajuntament de Sant Just Desvern no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi comprovació
formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que comportés la comprovació d'haver estat
executades les anomenades obres, sigui a càrrec del Contractista.
Ma nte nim e nt i re g ula c ió d e l trà nsit d ura nt le s o b re s
El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de vehicles al tall de treball des de
les vies públiques adjacents així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte està a disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb competència i jurisdicció sobre el trànsit.
Se g ure ta t i sa lut a l tre b a ll
És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de riscos laborals i a la
seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24
d’octubre (BOE 25/10/97).
Afe c c io ns a l m e d i a m b ie nt
El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin
mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; les plantes
fabricants de formigons hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de ciment
o pols mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; els moviments dins de la
zona d'obra es produiran de mode que només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la
implantació de les mateixes; tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució fònica.
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i qualssevol altres difícilment
identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els
danys causats seguint les ordres de la Direcció d'Obra o dels organismes institucionals competents en la matèria.
El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com plantacions, hidrosembrats i
d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, permetent l'accés al lloc de treball i deixen accessos suficients per
la seva realització.
Ab o c a d o rs
El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de
l'obra i pels Serveis Tècnics de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Just Desvern.
Exe c uc ió d e le s o b re s no e sp e c ific a d e s e n a q ue st p le c
L'execució de les unitats d'obra de la documentació contractual, les especificacions del qual no figuren en aquest Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes a la normativa vigent, o en el seu
defecte, amb allò que ordeni el Director de les Obres, dins de la bona pràctica per a obres similars.
Amidame nt i aboname nt
Am id a m e nt d e le s o b re s
La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior.
El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments.
Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior i definitivament ocultes,
el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar les

corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el
Contractista o el seu delegat.
Pre us unita ris
Els preus unitaris que apareixen a l’oferta econòmica adjudicada, seran els que s'aplicarà als amidaments per obtenir
l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra.
Altre s d e sp e se s p e r c o m p te d e l c o ntra c tista
Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les següents despeses, a
títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora.
-

Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses les d'accés.

-

Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.

-

Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, acomplint els requisits
vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants.

-

Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa.

-

Les despeses de conservació de desguassos.

-

Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos necessaris per a
proporcionar seguretat dins de les obres.

-

Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra quan es finalitzi.

-

Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament de l'aigua i energia elèctrica
necessaris per a les obres.

-

Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals.

-

Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i posades de manifest pels
corresponents assaigs i proves.

-

Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei.

-

Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall.

13.2 -MATERIALS BÀSICS
Asp e c te s g e ne ra ls
En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el materials que hauran d'ésser
utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o característica no haguessin estat suficientment definits, haurà de
suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que haurà d'acomplir la normativa
tècnica vigent.
13.3-UNITATS D’OBRA, PROCÉS D’EXECUCIÓ I CONTROL
Tre b a lls g e ne ra ls
Re p la nte ja m e nt
A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris per a l'execució de les
obres seran realitzats per compte i risc de contractista.
El Director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar l'execució de cap obra o part d'ella,
sense haver obtingut del Director la corresponent aprovació del replanteig.
L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no disminuirà la responsabilitat d'aquest
en l'execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors del replanteigs per al contractista hauran de ser
solucionats a càrrec d'aquest en la forma que indiqui el Director.
El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia, personal tècnic especialitzat, i
mà d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals

anivellats. Tots els medis materials i de personal esmentats tindran la qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs
topogràfics que requereixi cada una de les fases de replanteig d'acord amb les característiques de l'obra.
En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec, proporcionarà l'assistència i
ajuda que el director demani, evitarà que els treballs d'execució de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de
comprovació i. quan sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap
indemnització.
El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides necessàries per la realització
de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la Direcció per les comprovacions dels replanteigs i per la
materialització dels punts topogràfics esmentats anteriorment.
El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de tots els punts topogràfics
materialitzats en el terreny i senyals anivellades, tenint que reposar al seu càrrec, els que per necessitat d'execució de les
obres o per deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats, el que comunicarà per escrit al director, i aquest donarà les
instruccions oportunes i ordenarà la comprovació dels punts recuperats.
Ac c é s a le s o b re s.
Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del contractista, totes les vies de
comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins, sendes, passarel·les, plànols inclinats,
muntacàrregues per al accés de persones, transports de materials a l'obra, etc.
Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes, conservades,
mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades, abandonades o lliurades per usos posteriors per
compte i risc del contractista.
L’Ajuntament de Sant Just Desvern es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i infraestructures d'obra
civil i/o instal·lacions auxiliars de transport, que el Director consideri d'utilitat per a l’explotació de l'obra definitiva o per
altres fins que la Direcció estimi convenients, siguin lliurats pel contractista a l'acabament de la seva utilització per aquest,
sense que per això el contractista hagi de percebre cap abonament.
El contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per a la utilització de les
vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat.
L’Ajuntament de Sant Just Desvern es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i d'altres vies de
comunicació construïdes per compte del contractista, puguin ser utilitzades gratuïtament per si mateix o per altres
contractistes per la realització de treballs de control de qualitat, auscultació, reconeixement i tractament del terreny,
sondeigs, injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, obres especials, muntatge d'elements metàl·lics, mecànics,
elèctrics, i d'altres equips d'instal·lació definitiva.
Insta l· la c io ns a uxilia rs d 'o b ra i o b re s a uxilia rs
Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, desmuntatge, demolició i
retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les obres auxiliars, necessàries per a l'execució de les obres
definitives.
Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació:
a)

Oficines del contractista.

b)

Instal·lacions per serveis del personal.

c)

Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància.

d)

Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista.

e)

Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres

f)

Instal·lacions de subministrament d'aigua.

g)

Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra.

Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la conservació i el manteniment de
totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars.
Ma q uinà ria i m itja ns a uxilia rs
El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes les màquines, útils i mitjans
auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en

quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i
utilitzar-los adequada i correctament.
La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la relació de la qual figurarà entre
les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, hauran d'estar disponibles a peu d'obra amb suficient
antelació al començament del treball corresponent, per que puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director.
L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha d'utilitzar-se, en la intel·ligència que no
es podrà retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat reemplaçats els elements avariats o inutilitzats
sempre que la seva reparació exigeixi terminis que aquell estimi han d'alterar el Programa de Treball.
Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball o per qualsevol altre
motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del programa de Treball, hauran de ser
substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin.
El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veiés obligat a augmentar
la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de
producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions.
Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els preus de les unitats
corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat expressa indicació en contrari que figuri en
algun document contractual.

Sant Just Desvern, MARÇ de 2018

Efrén Radigales Sánchez
Cap de Projectes, manteniment i millores urbanes

Carles V. Rodrigo Martínez
Cap de Brigada municipal

Enginyer en Organització Industrial

Arquitecte Tècnic
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MATERIALS

B0 - MATERIALS BÀSICS
B01 - LÍQUIDS
B011 - NEUTRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0111000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables
per la pràctica.
Es poden utilitzar aigü es de mar o salines anàlogues per a la confecció o
curat de formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o
pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin
estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions
formigonera a la pròpia central de formigó , sempre que compleixi les
especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat
total sigui <=1,1 g/cm
L’ aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de
contenir cap substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les
propietats del formigó o a la protecció de l’armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i
no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte
s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)
- Ciment tipus SR: <= 5 g/l (5.000 ppm)
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
- Aigua per a formigó armat: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Aigua per a formigó pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l
(3.000 ppm)
- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves
condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción
de Hormigón Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l’obra i si no es tenen antecedents de l’ aigua que es vol
utilitzar, o es tenen dubtes, s’ha d’analitzar l’aigua per determinar:
- Exponent d’hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
- Contingut d’hidrats de carboni (UNE 7132)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)
En cas d’utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà
obligatori realitzar els assajos anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals
de formigó preparat o de prefabricats, s’ha de disposar la realització dels
assajos en laboratoris contemplats en l’apartat 78.2.2.1 de 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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0312010,B0312500.

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
cregué s convenients o que li fossin requerits pel Director d’Obra, entre
d’altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri,
obligarien a un control massa freqü ent dels materials que se n’extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta,
la que estableixi explícitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color mé s clar que el patró
Contingut de terrossos d’argila (UNE 7133): <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s’utilitzaran à rids
procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin
nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats
superiors a les contemplades a la EHE
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l’ article 28
de la EHE. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de
resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó
reciclat estructural, complint una sè rie de requisits:
- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d’argila per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat: <=
0,6%
- Terrossos d’argila per a un formigó amb 100% d’àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d’aigua per a un formigó amb més del 20% d’àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles: <= 40
- Continguts màxims d’impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en
l’article 28 de la EHE.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d’àrid fi que s’
utilitzen per a la confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B,
basalt; D, dolomí tic; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,
reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de
pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 17441): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec
(UNE_EN 1744-1): <= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes

- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui
sotmès a una classe d’ exposició H o F, i l’àrid fi tingui una absorció
d’aigua >1%: <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d’alta resistència: < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del
formigó. Per a comprovar-ho, s’ha de realitzar en primer lloc un anàlisi
petrogrà fic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin
presentar. Si d’aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali
– sílice o àlcali – silicat, s’ha de realitzar l’assaig descrit a la UNE
146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali – carbonat, s’ha de
realitzar l’ assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2.
La corba granulomètrica de l’àrid fi, ha d’estar compresa dins del fus
següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos
¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦
¦ 4 mm ¦ 2 mm ¦ 1 mm ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦
0
¦
4
¦
16
¦
40
¦
70
¦
77
¦
(1)
¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Inferior¦
15
¦
38
¦
60
¦
82
¦
94
¦
100
¦
100
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l’àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició
IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició
I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 70
- Resta de casos: >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició
IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b
o cap classe específica d'exposició: <= 16% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83-130):
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica
d'exposició: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+-------------------------------------------------+
¦ Tamís
¦ Percentatge en ¦
Condicions
¦
¦ UNE 7-050 ¦ pes que passa
¦
¦
¦
mm
¦
pel tamís
¦
¦

¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦
5,00
¦
A
¦
A = 100
¦
¦
2,50
¦
B
¦ 60 <= B <= 100 ¦
¦
1,25
¦
C
¦ 30 <= C <= 100 ¦
¦
0,63
¦
D
¦ 15 <= D <= 70
¦
¦
0,32
¦
E
¦
5 <= E <= 50
¦
¦
0,16
¦
F
¦
0 <= F <= 30
¦
¦
0,08
¦
G
¦
0 <= G <= 15
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ Altres
¦
¦ C - D <= 50
¦
¦
condi- ¦
¦ D - E <= 50
¦
¦
cions
¦
¦ C - E <= 70
¦
+-------------------------------------------------+
Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials: <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I
DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d’ una planta autoritzada legalment per al
tractament de residus de la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o
d’alteració física o quí mica sota les condicions mes desfavorables que
presumiblement es puguin donar al lloc d’utilització.
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin causar danys a
estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d’aigua.
S’ha considerat que l’ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d’aquesta, es requereix l’acceptació
expressa de la direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs
que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per l’us al que es
pretén destinar.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves
condicions.
Cada remesa de sorra s’ ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s’han d’emmagatzemar per separat.
Els àrids s’han d’emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la
contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu
transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de
temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l’apilament
dels àrids. Les sorres d’altres tipus s’han d’emmagatzemar per separat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción
de Hormigón Estructural (EHE-08).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción
de Hormigón Estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica
DB-SE-F.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I
DEMOLICIONS:
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei reguladora dels residus.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L’entrega de granulat a l’obra ha d’anar acompanyada d’un full de
subministrament proporcionat per el subministrador, en el que hi han de
constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d’autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l’àrid segons l’article 28.2 de la EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a
les toleràncies de l’àrid subministrat.
El subministrador ha 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 conformitat del fabricant i Certificació de
Control de la Producció en Fàbrica
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat,
carreteres i altres treballs d'obres públiques de 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 conformitat del fabricant
El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la
Directiva 93/68CE i ha d’estar visible sobre el producte o sobre etiqueta,
embalatge o documentació comercial i ha d’anar acompanyat de la següent
informació:
- Número d’identificació de l’organisme de certificació
- Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d’indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d’emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l’exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi
hagi à rids que no compleixen amb l’article 28.4.1.
L’àrid reciclat ha d’incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l’àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d’impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
OPERACIONS DE CONTROL:

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació
de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental
del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del
projecte i de l’article 28 de la EHE.
En el cas d’àrids d’autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha
d’aportar un certificat d’assaig, de com a màxim tres mesos d’ antiguitat,
realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l’article 78.2.2.1
de la EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l’àrid
subministrat respecte l’article 28 de la EHE.
La DF ha de pode r valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no
disposar de suficient informació, podrà determinar l’execució de comprovacions
mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de
fabricació, a poder ser, abans del subministra de l’à rid, 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 per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un
líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut de Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d’identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s’hagi realitzat l’ apilament, s’ha de realitzar una inspecció visual,
i si es considera necessari, s’han de prendre mostres per realitzar els
assaigs corresponents.
S’ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i
quan mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma
EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ha d’acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions
indicades al plec de condicions. Si la granulometria no s’ajusta a la
utilitzada per a l’establiment de les dosificacions aprovades, s’haura n de
projectar i aprovar noves fórmules de treball.
No s’han d’utilitzar àrids fins els quals l’ equivalent de sorra sigui
inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe
específica d’exposició
- 75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de
roques dolomí tiques que no compleixin l’especificació de l’equivalent de
sorra, s’han de poder acceptar si l’assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9)
compleix el segü ent:
- Per a obres amb classe general d’exposició I, IIa o IIb (i sense classe
específica): <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es
presentin dubtes de la presència d’argila en els fins, s’ha de poder realitzar
un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s’ha de poder
utilitzar l’àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les
propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d’un que
tingui els mateixos components però sense els fins.
S’han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o
escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d’ú s no
estructural.
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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
cregué s convenients o que li fossin requerits pel Director d’Obra, entre
d’altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri,
obligarien a un control massa freqü ent dels materials que se n’extraguessin.
CARÁCTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap
cas restes provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara
ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les
armadures.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que
es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que
estableixi explícitament la DF.
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.
Diàmetre mínim: 98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l’ article 28
de la EHE. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de
resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó
reciclat estructural, complint una sè rie de requisits:
- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d’argila per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat: <=
0,6%
- Terrossos d’argila per a un formigó amb 100% d’àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d’aigua per a un formigó amb més del 20% d’àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles: <= 40
- Continguts màxims d’impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en
l’article 28 de la EHE.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I
DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d’ una planta autoritzada legalment per al
tractament de residus de la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o
d’alteració física o quí mica sota les condicions mes desfavorables que
presumiblement es puguin donar al lloc d’utilització.
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin causar danys a
estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d’aigua.
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de
ceràmica superior al 10% en pes.
Contingut de maó + morters + formigons: >= 90% en pes
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible: Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres
enderrocs.
Contingut de formigó: > 95%
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes
d'exposició I o Iib
- Protecció de cobertes
- Bases i subases de paviments
GRANULATS RECICLATS MIXTES:
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una
densitat dels elements massissos > 1600 kg/m3.
Contingut de ceràmica: <= 10% en pes
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter: >= 95% en pes
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons en massa
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats
reciclats provinents de formigó.
Ús admissible:
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:
- Per a confecció de formigons
- Per a drens

- Per a paviments
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES
Contingut de silicats inestables: Nul
Contingut de compostos fèrrics: Nul
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut
que s’utilitzen per a la confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B,
basalt; D, dolomí tic; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,
reciclat
La grandària màxima D d’un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció
de formigó serà menor que les següents dimensions:
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin
grup, o entre un parament de la peç a i una beina o armadura que formi un
angle >45º (amb la direcció de formigonat)
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que
formi un angle <=45º (amb la direcció de formigonat)
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions
següents:
- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim
- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret
de l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA <
0,33 del gruix mínim
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l’àrid gruixut serà el mínim
valor entre el primer punt i el segon del paràgraf anterior.
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit
aplicable a cada cas.
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color mé s clar que el patró
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):
- Per a graves calcàries i granítiques: <= 1,5% en pes
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals: < 3%
- Per a granulats reciclats mixtos: < 5%
L’índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de
pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1):
- Granulats naturals <= 1% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 17441):
- Granulats naturals: <= 1% en pes
- Granulats d’escòries siderúrgiques: <= 2% en pes
- Granulats reciclats mixtos: <= 1% en pes
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en
pes
- Altres granulats: <= 0,4% en pes
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN
1744-1):
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes
- Granulats d’escòries siderúrgiques: <= 1% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració: <= 0,05% en massa
- Formigó pretesat: <= 0,03% en massa
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0%
Contingut de ió Cl-:
- Granulats reciclats mixtos: < 0,06%
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2
segons la UNE-EN 1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos: < 0,5%
- Altres granulats: Nul

Contingut de restes d'asfalt:
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó: < 0,5%
- Altres granulats: Nul
Reactivitat:
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode
accelerat UNE 146-508 EX): Nul·la
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2): Nul·la
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 18%
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):
- Granulats gruixuts naturals: <= 40
Absorció d'aigua:
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6): < 5%
- Granulats reciclats provinents de formigó: < 10%
- Granulats reciclats mixtos: < 18%
- Granulats reciclats prioritariament naturals: < 5%
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:
- Granulats gruixuts naturals: <= 18%
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del
formigó. Per a comprovar-ho, s’ha de realitzar en primer lloc un anàlisi
petrogrà fic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin
presentar. Si d’aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali
– sílice o àlcali – silicat, s’ha de realitzar l’assaig descrit a la UNE
146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali – carbonat, s’ha de
realitzar l’ assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2.
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s’utilitzaran à rids
procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin
nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats
superiors a les contemplades a la EHE
GRAVA PER A DRENATGES:
El granulat ha de ser procedent d’un jaciment natural, del matxuqueig de
roques naturals, o del reciclatge d’enderrocs. No ha de presentar restes
d’argila, margues o altres materials estranys.
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamí s 80 UNE) i el garbellat
ponderal acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició
granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF segons les
característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.
Plasticitat: No plàstic
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2): <= 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): > 30
Condicions generals de filtratge:
- F15/d85: < 5
- F15/d15: < 5
- F50/d50: < 5
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx =
grandària superior de la proporció x% del terreny a drenar)
A més, el coeficient d’uniformitat del filtre ha de ser:
- F60/F10: <20
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d’evacuació de l’
aigua:
- Per a tubs perforats: F85/Diàmetre de l’orifici: > 1
- Per a tubs amb juntes obertes: F85/ Obertura de la junta: > 1,2
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l’àrid del tub: > 0,2
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1
Quan no sigui possible trobar un material granular d’aquestes condicions es
faran filtres granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es
col·locarà al costat del sistema d’evacuació. Aquesta complirà les condicions
de filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar al replè o
al terreny natural. Es podrà recórrer a l’ús de filtres geotèxtils.
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a
efectes del compliment de les condicions anteriors, s’atendrà únicament a la
corba granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 mm.
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material
drenant haurà de complir, a més de les condicions generals de filtre, la
condició: F15 > 1 mm.

Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o
llims, les condicions de filtre 1 i 2 s’ han de substituir per: 0,1 mm > F15 >
0,4 mm
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir
le s següents condicions:
- Mida màxima de l’àrid: Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient de uniformitat: F60/F10 < 4
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir
le s següents condicions:
- Mida màxima de l’àrid: Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient de uniformitat: F60/F10 < 4
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir
le s següents condicions:
- Mida màxima de l’àrid: Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient de uniformitat: F60/F10 < 4
Si s'utilitza granulats reciclats s’ha de comprovar que l'inflament (assaig
CBR (NLT-111)) sigui inferior al 2% (UNE 103502).
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves
condicions.
Cada remesa de grava s’ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec
Les graves de tipus diferents s’han d’ emmagatzemar per separat
Els àrids s’ emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la
contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu
transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de
temperatura del granulat.
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
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
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I
DEMOLICIONS:
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
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
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L’entrega de granulat a l’obra ha d’anar acompanyada d’un full de
subministrament proporcionat per el subministrador, en el que hi han de
constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d’autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat
- Data del lliurament

- Nom del peticionari
- Designació de l’àrid segons l’article 28.2 de la EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a
les toleràncies de l’àrid subministrat.
El subministrador ha 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 conformitat del fabricant i Certificació de
Control de la Producció en Fàbrica
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat,
carreteres i altres treballs d'obres públiques de 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 conformitat del fabricant
El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la
Directiva 93/68CE i ha d’estar visible sobre el producte o sobre etiqueta,
embalatge o documentació comercial i ha d’anar acompanyat de la següent
informació:
- Número d’identificació de l’organisme de certificació
- Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d’indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d’emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l’exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi
hagi à rids que no compleixen amb l’article 28.4.1.
L’àrid reciclat ha d’incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l’àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d’impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la
documentació que garanteixi el compliment de les especificacions establertes
a la norma EHE-08, si el material s’ha d’utilitzar en la confecció de
formigons.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació
de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental
del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del
projecte i de l’article 28 de la EHE.
En el cas d’àrids d’autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha
d’aportar un certificat d’assaig, de com a màxim tres mesos d’ antiguitat,
realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l’article 78.2.2.1

de la EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l’àrid
subministrat respecte l’article 28 de la EHE.
La DF ha de pode r valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no
disposar de suficient informació, podrà determinar l’execució de comprovacions
mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de
fabricació, a poder ser, abans del subministra de l’à rid, 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 per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un
líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146508).
- Estabilitat, resistència a l’atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).
- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6).
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).
- Assaig d’identificació per raigs X.
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedè ncia i
qualitat corresponent.
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedè ncia del material,
o cada 2000 m3 durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs
d’identificació del material:
- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)
- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)
- Desgast de “Los Ángeles” (UNE EN 1097-2)
S’ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d’à
rids naturals ha de contenir:
- Classificació geològica
- Estudi de morfologia
- Aplicacions anteriors
- Assaigs d’identificació del material
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma
EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de
procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades
al plec. Si la granulometria no s’ajusta a la utilitzada per a l’establiment
de les dosificacions aprovades, s’hauran de projectar i aprovar noves fórmules
de treball.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A
DRENATGES:
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les
especificacions indicades, en cas contrari, no s’ha d’autoritzar l’ús del
material corresponent en l’execució del reblert.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 - GRANULATS
B036 - ULL DE PERDIU
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0361000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Granulat procedent de roques dures.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No s'ha de descompondre per l'acció dels agents climatològics.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida.
No ha de tenir argiles, margues o d'altres materials estranys.
Ha de complir les condicions addicionals que puguin constar a la partida
d'obra en què intervingui.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves
condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
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 pú blica, l'acord de Govern de
la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials
siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió
Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé
altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva
composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i
granulats, de produir un morter o un formigó que conservi la seva
traballabilitat en un te mps prou llarg i assolir, al final de períodes
definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de
volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i
d’acord amb l’establert a l’ Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no
s’han d’utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI)
superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els
Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i
956/2008 de 6 de juny.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la
norma UNE-EN 197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de
l’addició o barreja d’addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut
creixent els subtipus poden ser A, B o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt: S
- Fum de sílice: D
- Putzolana natural: P
- Putzolana natural calcinada: Q
- Cendra volant Sicília: V
- Cendra volant calcària: W
- Esquist calcinat: T
- Filler calcari L: L
- Filler calcari LL: LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus,
subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦ CEM I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦ CEM II/A-S ¦
¦
¦ CEM II/B-S ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice
¦ CEM II/A-D ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦ CEM II/A-P ¦
¦
¦ CEM II/B-P ¦
¦
¦ CEM II/A-Q ¦
¦
¦ CEM II/B-Q ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦ CEM II/A-V ¦
¦ volants
¦ CEM II/B-V ¦
¦
¦ CEM II/A-W ¦
¦
¦ CEM II/B-W ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb esquist
¦ CEM II/A-T ¦
¦ calcinat
¦ CEM II/B-T ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb filler
¦ CEM II/A-L ¦
¦ calcari
¦ CEM II/B-L ¦
¦
¦ CEM II/A-LL ¦
¦
¦ CEM II/B-LL ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland mixt
¦ CEM II/A-M ¦
¦
¦ CEM II/B-M ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦ CEM III/A
¦
¦ forn alt
¦ CEM III/B
¦
¦
¦ CEM III/C
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦ CEM IV/A
¦
¦
¦ CEM IV/B
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A
¦
¦
¦ CEM V/B
¦
+------------------------------------------------------+
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM
IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components
principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l’especificada al
capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques,
químiques i de durab ilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 1971.
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 UNEEN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb l’especificació de
blancor.
Índex de blancor (UNE 80117): >= 85
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’ Ordre Ministerial de
17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits
Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, quí miques i
de durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes
que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que
ha de complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes
que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’ Ordre Ministerial de
17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits
Reglamentaris (CCRR).

Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a
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
físiques, quí miques i de durabilitat que han de complir són les
als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol
norma UNE 80303-2.

l’aigua de

mecàniques,
corresponents
7.2 de la

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec,
ventilat, protegit de la intempè rie i sense contacte directe amb la terra, de
manera que no s'alterin les seves condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos
- Classes 42,5 : 2 mesos
- Classes 52,5 : 1 mes
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para
todo tipo de obras y productos prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de
conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos para
la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones
para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la
Directiva 89/106/CEE.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación
de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de
productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de
diciembre.

Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción
para la Recepción de Cementos (RC-08).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios
de conformidad de los cementos comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición,
especificaciones y criterios de conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos
resistentes al agua de mar.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I
CIMENTS DE CALÇ (CAC):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa
l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles
per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció,
- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a
construcció i per a la fabricació de productes de construcció:
- Sistema 1+: Certificació de Conformitat CE
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d’ anar acompanyat de la següent
informació com a mínim:
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el
control de producció
- nom o marca distintiva d’identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l’any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves
característiques i prestacions declarades atenent a les seves especificacions
tècniques
- referència a la norma armonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els
components principals) i classe resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al
límit superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a
mínim:
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d’identificació i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l’any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà
d’apareixer també a l’albarà o documentació que acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l’empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC08
- 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 de 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 de
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 sot
metre 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’ú s 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’altre per els assaigs físics,
mecànics i químics i l’altre per ser conservada preventivament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
A efectes de la fase primera, no s’aprovarà l’ús de ciments els quals el
etiquetatge i la documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat,
quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els
requisits establerts.
A efectes de la segona fase, no s’aprovarà l’ú s 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 rep
etiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l’acopi
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
B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75.
S'han considerat els tipus següents:
- Emulsions bituminoses:
- Aniònica
- Catiònica
- Polimèrica
- Betum asfàltic
- Betum fluidificat per a regs d'emprimació:
- Betum fluxat
- Quitrà
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites
partí cules d'un lligant hidrocarbonat en una solució aquosa, amb un agent
emulsionant.
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat sòlid o viscó s preparat a
partir d'hidrocarburs naturals, per destil·lació, oxigenació o "cracking”
El betum fluidificat i el betum fluxat són lligants hidrocarbonats obtinguts
per la incorporació , a un betum asfàltic, de fraccions líquides, més o menys
volàtils, procedents de la destilació del petroli i del quitrà respectivament.
El quitrà és un lligant hidrocarbonat de viscositat variable, preparat a
partir del residu brut obtingut a la destilació destructiva del carbó a altes
temperatures.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de
la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials
siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió
Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé
altres distintius de la Comunitat Europea.
EMULSIONS BITUMINOSES ANIÒNIQUES I CATIÒNIQUES:
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació
del betum asfàltic emulsionat.
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques.
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperi la
seva consistència original mitjançant una agitació moderada.
No ha de ser inflamable.
Tamissatge retingut al tamís 0,8 UNE (NLT 142): <= 0,10%
Assaig amb el residu de destil·lació:
- Ductilitat (NLT 126): >= 40 cm
- Solubilitat (NLT 130): >= 97,5%
EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA:
Càrrega de partícules (NLT 194): Negativa
Característiques físiques de les emulsions bituminoses aniòniques:
+------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Tipus emulsió
¦

¦
Característiques
¦-----------------------------------------¦
¦
¦EAR 1 ¦EAR 2 ¦ EAM ¦EAL 1 ¦EAL 2 ¦ EAI ¦
¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦Viscositat Saybolt
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦Furol 25°C (NLT 138)
¦<=50s ¦>=50s ¦>=40s ¦<=100s¦<=50s ¦<=50s ¦
¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦Contingut d'aigua en
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦volum (NLT 137)
¦<=40% ¦<=35% ¦<=40% ¦<=45% ¦<=40% ¦<=50% ¦
¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦Betum asfàltic
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦residual (NLT 139)
¦>=60% ¦>=65% ¦>=57% ¦>=55% ¦>=60% ¦>=40% ¦
¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦Fluidificant per
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦destil·lació en volum
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 5<=F ¦
¦(NLT 139)
¦ 0% ¦ 0% ¦<=10% ¦ <=8% ¦ <=1% ¦<=15% ¦
¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦Sedimentació a 7 dies
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦(NLT 140)
¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦<=10% ¦
¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦Assaig amb el residu
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦de destil·lació:
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦-Penetració (25ºC, 100g,¦13<=P ¦13<=P ¦13<=P ¦13<=P ¦13<=P ¦20<=P ¦
¦5s, NLT 124), P(mm)
¦ <=20 ¦ <=20 ¦ <=20 ¦ <=20 ¦ <=20 ¦ <=30 ¦
¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦-Penetració (25ºC, 100g,¦ 6<=P ¦ 6<=P ¦
¦ 6 <=P ¦ 6<=P ¦
¦
¦5s, NLT 124), P(mm)(*) ¦ <=10 ¦ <=10 ¦
¦ <=10 ¦ <=10 ¦
¦
+------------------------------------------------------------------+
(*) En aquestes emulsions amb residus de destil·lació més durs es designen
amb el tipus corresponent seguit de la lletra D.
En el tipus EAL-2: Assaig de barreja de ciment (NLT 144 ) <= 2%. En cas de no
complir amb aquesta especificació, podran ser acceptades per la DF prèvia
comprovació de la seva idoneïtat per a l'ús al que estan destinades.
En els tipus EAR: Assaig de demulsibilitat (35 cm3, Cl2Ca 0,0,2N) >= 60% (NLT
141)
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA:
Càrrega de partícules (NLT 141): Positiva
Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques:
+-------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Tipus emulsió
¦
¦
Característiques
¦------------------------------------------------¦
¦
¦ECR 1¦ECR 2¦ECR 3¦ ECM ¦ECL 1 ¦ECL 2¦ECL2m¦ ECI ¦
¦------------------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦-----¦-----¦-----¦
¦Viscositat Saybolt
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦Furol 25°C (NLT 138)
¦<=50s¦ - ¦ - ¦ - ¦<=100s¦<=50s¦<=50s¦<=50s¦
¦Furol 50°C
¦ - ¦>=20s¦>=40s¦>=20s¦ ¦ - ¦ - ¦
¦
¦------------------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦-----¦-----¦-----¦
¦Contingut d'aigua en
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦volum (NLT 137)
¦<=43%¦<=37%¦<=32%¦<=35%¦ <=45%¦<=40%¦<=40%¦<=50%¦
¦------------------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦-----¦-----¦-----¦
¦Betum asfàltic
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦residual (NLT 139)
¦>=57%¦>=63%¦>=67%¦>=59%¦>=55% ¦>=60%¦>=60%¦>=40%¦
¦------------------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦-----¦-----¦-----¦
¦Fluidificant per
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦destil·lació en volum
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 5<=F¦
¦(NLT 139)
¦<=5% ¦<=5% ¦<=2% ¦<=12%¦ <=8% ¦<=1% ¦ 0% ¦<=15%¦
¦------------------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦-----¦-----¦-----¦
¦Sedimentació a 7 dies
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦(NLT 140)
¦<=5% ¦<=5% ¦<=5% ¦<=5% ¦<=5% ¦<=10%¦<=10%¦<=10%¦
¦------------------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦-----¦-----¦-----¦
¦Assaig amb el residu
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦de destil·lació:
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦-Penetració (25ºC, 100g,¦13<= ¦13<= ¦13<= ¦130<=¦130<= ¦13<= ¦10<= ¦20<= ¦
¦5s, NLT 124), P(mm)
¦P<=20¦P<= ¦P<=20¦P<= ¦ P<= ¦P<=20¦P<=15¦P<=30¦
¦------------------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦-----¦-----¦-----¦
¦-Penetració (25ºC, 100g,¦6<=P ¦6<=P ¦6<=P ¦
¦6<=P ¦6<=P ¦5<=P ¦
¦
¦5s, NLT 124), P(mm)(*) ¦<=10 ¦<=10 ¦<=10 ¦
¦ <=10 ¦<=10 ¦ <=9 ¦
¦
+-------------------------------------------------------------------------+

(*) En aquestes emulsions amb residus de destil·lació més durs es designen
amb el tipus corresponent seguit de la lletra D.
En el tipus ECL-2: Assaig de barreja de ciment (NLT 144) <= 2%. En cas de no
complir amb aquesta especificació , podran ser acceptades per la DF prèvia
comprovació de la seva idoneïtat per a l'ús al que estan destinades.
En el tipus ECL-2-m (emulsió modificada amb polímers). Assaigs sobre el residu
de destil·lació:
- Punt de reblaniment anella i bola (NLT-125): >= 45 cm
- Ductilitat (25°C, 5 cm/min, NLT-126): >= 10 cm
- Recuperació elàstica (NLT-329): >= 12
BETUM ASFÀLTIC I MODIFICAT:
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta
d'aigua , de manera que no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús.
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a
baixes temperatures.
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats,
siguin seques o humides.
BETUM ASFÀLTIC:
Índex de penetració (NLT 181): >= -1, <= +1
Solubilitat (NLT 130): >= 99,5%
Contingut d'aigua (NLT 123): <= 0,2%
Contingut d’asfaltens (NLT 131): >= 15%
Contingut de parafines (NFT 66-015): < 4,5%
Les caracterí stiques següents han de complir els valors especificats a la
taula 211.1 de l’article 211 de la norma PG3/75 MOD 3:
- En el betum original:
- Penetració (25ºC, 100g, 5s) (UNE-EN 1426)
- Punt de reblaniment. Anella i bola (UNE-EN 1427)
- Punt de fragilitat de Fraass (UNE 12593)
- Ductilitat (5cm/min) a 25ºC (NLT 126)
- Punt d’inflamació, vas obert (NLT 127)
- Densitat relativa a 25ºC (NLT 122)
- En el residu de pel·lícula fina:
- Variació de massa (NLT 185)
- Penetració a 25ºC (NLT 124)
- Variació del punt de reblaniment, anella i bola (NLT 125)
- Ductilitat (5cm/min) a 25ºC (NLT 126)
BETUM MODIFICAT:
Contingut d'aigua (NLT 123): <= 0,2%
Les caracterí stiques següents han de complir els valors especificats a la
taula 215.1 de l’article 215 de la norma PG3/75 MOD 3:
- En el betum original:
- Penetració (25ºC, 100g, 5s) (UNE-EN 1426)
- Punt de reblaniment. Anella i bola (UNE-EN 1427)
- Punt de fragilitat de Fraass (UNE 12593)
- Ductilitat (5cm/min) a 25ºC (NLT 126)
- Consistència (flotador a 60ºC) (NLT 183)
- Estabilitat a l’emmagatzematge:
- Dif. Punt reblaniment (UNE-EN 13399)
- Dif. Penetració
- Recuperació elàstica (UNE-EN 13398)
- Punt d’inflamació, vas obert (NLT 127)
- Densitat relativa a 25ºC (NLT 122)
- En el residu de pel·lícula fina:
- Variació de massa (NLT 185)
- Penetració a 25ºC (NLT 124)
- Variació del punt de reblaniment, anella i bola (NLT 125)
- Ductilitat (5cm/min) a 25ºC (NLT 126)
BETUM FLUIDIFICAT PER A REGS D’IMPRIMACIÓ:
Ha de tenir un aspecte homogeni.
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura
d'utilització.
No ha de tenir símptomes de coagulació.
La denominació del tipus de betum fluidificat per a regs d'emprimació serà FM100.
Característiques físiques del betum fluidificat:
- Punt d'inflamació (NLT 136): >=38ºC

- Viscositat Saybolt-Furol (NLT 133): 75>=V>=150
- Destilació (NLT 134):
225ºC <=25%
260ºC 40%<=D<=70%
316ºC 75%<=R<=93%
Residus de la destilació a 360ºC: 50%<=R<=60%
Contingut d'aigua en volum: <=0,2%
Assaigs sobre el residu de destilació:
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 12 mm, <= 30 mm
- Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126): >= 100 cm
- Solubilitat (NLT 130): >= 99,5%
BETUM FLUXAT:
Ha de tenir un aspecte homogeni.
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura
d'utilització.
No han de tenir símptomes de coagulació.
Punt d'inflamació v/a (NLT 136): >= 60°C
Fenols en volum (NLT 190): <= 1,5%
Naftalina en volum (NLT 191): <= 2%
Assaigs sobre el residu de destilació:
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 10 mm, <= 15 mm
Característiques físiques del betum fluxat:
+-------------------------------------------------------------+
¦
Característiques
¦
Tipus betum
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦
FX 175
¦
FX 350
¦
¦-------------------------------¦--------------¦--------------¦
¦Viscositat STV a 40°C
¦
¦
¦
¦(orifici 10 mm) (NLT 187)
¦150<=V<=200s ¦300<=V<=400s ¦
¦-------------------------------¦--------------¦--------------¦
¦Destilació (% del volum total ¦
¦
¦
¦destilat fins a 360°C)
¦
¦
¦
¦
a 190°C
¦
<= 3%
¦
<= 2%
¦
¦
a 225°C
¦
<= 10%
¦
<= 10%
¦
¦
a 316°C
¦
<= 75%
¦
<= 75%
¦
¦-------------------------------¦--------------¦--------------¦
¦Residu de la destilació
¦
¦
¦
¦a 360°C (NLT 134)
¦
>= 90%
¦
>= 92%
¦
+-------------------------------------------------------------+
QUITRÀ:
Ha de tenir un aspecte homogeni.
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura
d'utilització.
Contingut d'aigua, en massa (NLT 123): <= 0,5%
Índex d'escuma (NLT 193): <= 8
Característiques físiques del quitrà:
+------------------------------------------------------------------------+
¦Característiques ¦
Tipus de quitrà
¦
¦
¦-----------------------------------------------------¦
¦
¦ AQ 38
¦ AQ 46
¦ BQ 30
¦ BQ 58
¦ BQ 62
¦
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦
¦Equiviscositat
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦(NLT 188)
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦(amb una toleràn- ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦cia d'1,5°C)
¦
38°C
¦ 46°C
¦ 30°C
¦ 58°C
¦ 62°C
¦
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦
¦Densitat relativa ¦ 1,10<= ¦ 1,11<= ¦ 1,10<=
¦ 1,13<=
¦ 1,13<=
¦
¦(DR) 25°C/25°C
¦ DR
¦ DR
¦ DR
¦ DR
¦ DR
¦
¦(NLT 122)
¦ <=1,25 ¦ <=1,25 ¦ <=1,24
¦ <=1,27
¦ <=1,27
¦
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦
¦Destilació en
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦massa (DT)
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦a) fins a 200°C
¦ <= 0,5% ¦ <= 0,5% ¦ <= 0,5% ¦ <= 0,5% ¦ <= 0,5% ¦
¦b) 200°C - 270°C ¦3<=DT<=10%¦2<=DT<=7%¦4<=DT<=11%¦ <= 3%
¦ <= 2%
¦
¦c) 270°C - 300°C ¦4<=DT<=9% ¦2<=DT<=7%¦4<=DT<=9% ¦1<=DT<=6% ¦1<=DT<=5% ¦
¦
b i c
¦ <= 16%
¦ <= 12% ¦ <= 16%
¦ <= 8%
¦ <= 7%
¦
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦

¦Punt de reblani- ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ment (A i B) del ¦ 35<=
¦ 35<=
¦ 35<=
¦
¦
¦
¦residu de desti- ¦ PR
¦ PR
¦ PR
¦ <= 56°C ¦ <= 56°C ¦
¦lació (NLT 125)
¦ <=53°C ¦ <=55°C ¦ <=46°C ¦
¦
¦
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦
¦Fenols en volum
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦(NLT 190)
¦ >= 3%
¦ >= 2,5% ¦ >= 3%
¦ >= 2%
¦ >= 2%
¦
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦
¦Naftalina en massa¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦(NLT 191)
¦ >= 4%
¦ >= 3% ¦ >= 4%
¦>= 2,5%
¦ >= 2,5% ¦
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦
¦Insoluble en toluè¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦(en massa)
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦(NLT 192)
¦ >= 24% ¦ >= 25% ¦ >= 23%
¦ >= 28%
¦ >= 28%
¦
+------------------------------------------------------------------------+
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El sistema de transport i les instal·lacions d’ emmagatzematge han de tenir
l’aprovació de la DF que comprovarà els sistemes de transport i càrrega i les
condicions d’em magatzematge per tal que no pugui alterar la qualitat del
material; de no obtenir-ne l’aprovació corresponent, es suspendrà
l’utilització del contingut del tanc fins a la comprovació de les
característiques que es cregui oportunes d’entre les indicades a la normativa
vigent o al plec.
EMULSIONS BITUMINOSES ANIÒNIQUES I CATIÒNIQUES:
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d’estar
constituïts per una virolla d’ una sola peça, no han de tenir desperfectes ni
fugues, han de ser hermètics i no es poden utilitzar els usats anteriorment
per emulsions diferents. Les cisternes poden ser sense aïllament ni sistema de
calefacció, si han contingut altres lí quids hauran d’estar completament netes
abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d’un element adequat per a
prendre mostres.
Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la
humitat, la calor, les gelades i de la influència de motors, focs o altres
fonts de calor. El subministrat a granel, en tancs aïllats amb ventilació amb
un element adequat per a prendre mostres.
BETUMS ASFÀLTICS:
Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres
de control de la temperatura situats a llocs visibles.
Emmagatzematge: en tancs aïllats, amb ventilació i sistemes de control. Tots
els tubs de càrrega i descàrrega han d'estar calorifugats i aïllats
tèrmicament.
BETUMS FLUIDIFICATS PER A REGS D’IMPRIMACIÓ, BETUMS FLUXATS O QUITRÀ:
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d’estar
constituits per una virolla d’una sola peç a, no han de tenir desperfectes ni
fugues i han de ser hermètics. Els camions cisterna per a transportar betums
tipus FM 100, FR 100 i els quitrans AQ 38 o BQ 30, poden no estar calefactats.
La resta de betums i quitrans s'ha de trans portar en cisternes calefactades i
provistes de termòmetres de control de la temperatura situats en llocs
visibles.
Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la
humitat, la calor, les gelades i de la influència de motors, focs o altres
fonts de calor; si hi hagués el risc que la temperatura ambient pogués arribar
a valors propers al punt d’inflamació del producte, s’extremarà la vigilància
d’aquestes condicions. El subministrat a granel en tancs aïllats, amb
ventilació, sistema de control i una vàlvula per a prendre mostres. Tots els
tubs de càrrega i descàrrega han d'estar calorifugats.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos
del Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes (PG 3/75).
* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados
preceptos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de
carreteras y puentes en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes
hidrocarbonados.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BETUMS ASFÀLTICS I
MODIFICATS:
Si el fabricant disposa de certificat acreditatiu de compliment de les
especificacions i/o document acreditatiu de homologació de la marca o segell
de qualitat i ho fa constar a l’albarà no requerirà presentar el certificat de
garantia de qualitat.
A la recepció de cada partida s’exigirà l’albarà, un full de característiques
i un certificat de garantia de qualitat del material, subscrit pel fabricant,
on s’especifiqui el tipus i denominació del betum, i es garanteixi el
compliment de les condicions exigides en el plec de condicions.
L’albarà ha de contenir al menys el següent:
- Nom i adreça del fabricant
- Data de fabricació
- Identificació del vehicle que el transporta
- Quantitat subministrada
- Denominació comercial i tipus d’emulsió bituminosa o betum
- Nom i adreça del comprador i destí
- Referència de la comanda
- Si fos el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions
i/o document acreditatiu de homologació de la marca o segell de qualitat.
El full de característiques contindrà al menys el següent:
- Referència del albarà
- Denominació de l’emulsió modificada, si és el cas.
- Denominació comercial i tipus d’emulsió bituminosa o betum
- Valors dels assajos següents:
- En betum asfàltic:
- Penetració (NLT 124)
- Índex de penetració (NLT 181)
- Punt de fragilitat de Fraass (NLT 182)
- En betum fluïdificant:
- Punt d’inflamació en vas obert (NLT 136)
- Viscositat Saybolt Furol (NLT 133)
- Destil·lació (NLT 134)
- Penetració del residu de destil·lació (NLT 124)
- En betum fluxat:
- Punt d’inflamació en vas obert (NLT 136)
- Viscositat STV (NLT 187)
- Destil·lació (NLT 134)
- Penetració del residu de destil·lació (NLT 124)
- En betum modificat amb polímers:
- Penetració (NLT 124)
- Punt de reblaniment (anella i bola) (NLT 125)
- Recuperació elàstica (NLT 329)
- En emulsió bituminosa:
- Càrrega de partícules (NLT 194)
- Viscositat Saybolt Furol (NLT 138)
- Contingut d’aigua (NLT 137)
- Tamisat (NLT 142)
- En emulsió bituminosa modificada amb polímers:
- Residu d’evaporació (NLT 147)
- Penetració (NLT 124)
- Punt de reblaniment (NLT 125)

- Recuperació elàstica (NLT 329)
El Director d’obres podrà exigir, a més, les següents dades:
- En tot tipus de betums:
- Corba de pes específic en funció de la temperatura
- Temperatura màxima de calentament
- Els valors de la resta de característiques de les taules 211.1, 212.1,
214.1 o 215.1, segons el cas, que hauran de ser aportats en un plaç no
superior a 7 dies.
- En emulsió bituminosa: Els valors de la resta de característiques de la
taula 213.1, que hauran de ser aportats en un plaç no superior a 10 dies.
- En emulsió bituminosa modificada amb polímers: Els valors de la resta de
característiques de la taula 216.1
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions d’emmagatzematge
per part de la DF.
- Recepció de l’albarà , el full de característiques i certificat de qualitat
del material.
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS
I BEURADES:
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada
subministrament de material rebut, i cada 40 t si arriba més material, es
demanaran al contractista els resultats dels següents assaigs:
- Càrrega de partícules (NLT 194).
- Residu per destil·lació (NLT 139).
- Contingut d’aigua (NLT 137).
- Penetració sobre residu de destil·lació (NLT 124 ).
- Residu per evaporació (NLT 147)
- Índex de penetració del residu (NLT 181)
Aquests assaigs es realitzaran a càrrec del contractista, fora del pressupost
d’autocontrol.
En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes
d’interpretació, la DF pot determinar l’execució dels assaigs que consideri
oportuns per tal de garantir les condicions exigides en el plec.
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A BEURADES:
Els punts de control més destacables són els següents:
- El control de cada fracció d’àrid i la dotació mitja de l’emulsió bituminosa
s’ ha de realitzar segons l’indicat al plec del material corresponent.
- L’acceptació de la fórmula de treball va lligada al comportament del
tractament en el tram de prova.
Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Inspecció de les condicions d’emmagatzematge
- El control de la granulometria dels àrids i la dotació de lligant es
realitza dins del control d’execució.
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A REGS D’IMPRIMACIÓ I
CURAT:
Si amb el producte s’aporta certificat acreditatiu del compliment de les
especificacions obligatò ries i/o document acreditatiu del reconeixement de la
marca, segell o distintiu de qualitat del producte, els criteris descrits a
continuació per realitzar la recepció de les cisternes i bidons no serà
d’aplicació obligatòria.
Es considerarà com a lot la quantitat de 30T o fracció diària, excepte en cas
d’emulsions emprades en regs d’adherència, imprimació i curat, en els que es
considerarà com a lot la fracció setmanal.
De cada lot s’extrauran du es mostres de com a mínim dos kilograms segons la
NLT 121, a la sortida del tanc de magatzematge.
Sobre una mostra es realitzaran els següents assaigs:
- Càrrega de partícules (NLT 194).
- Viscositat Sybolt Furol (NLT 138).
- Contingut d’aigua (NLT 137).
- Tamisatge (NLT 142)
- Penetració sobre residu de destil·lació (NLT 124 ).
Un cop al mes i un mínim de tres cops, durant l’ execució de l’obra, per cada
tipus i composició d’emulsió bituminosa, es realitzaran els assaigs necessaris
per a la comprovació de les característiques.
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS MODIFICATS:

Si s’aporta certificat acreditatiu del compliment de les especificacions
obligatò ries i/o document acreditatitu, el control de recepció de les
cisternes no serà obligatori.
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada 250 t
de material o quan es canviï la procedència, es demanaran al contractista els
resultats de la totalitat dels assaigs següents:
- Penetració a 25° (UNE-EN 1426)
- Punt de reblaniment, anella-bola (UNE-EN 1427)
- Recuperació elà stica (UNE-EN 13398)
Un cop al mes i mí nim tres cops durant l’execució de l’obra, i per a cada
tipus i composició diferent de betum asfàltic s’exigiran els resultats
següents segons la taula 215.1 de l’article 215 de la norma PG 3/75 MOD 5-OM:
- Sobre el betum original:
- Punt de fragilitat Fraass (UNE-EN 12593)
- Ductilitat a 25°C (NLT 126)
- Consistència (flotador a 60ºC) (NLT 183)
- Estabilitat a l’emmagatzematge (UNE-EN 13399):
- Diferència punt de reblaniment
- Diferència penetració
- Contingut d’aigua, en volum (NLT 123)
- Punt d’inflamació (NLT 127)
- Densitat relativa a 25°C (NLT 122)
- Sobre el residu de pel·lícula fina:
- Variació de massa (NLT 185)
- Penetració a 25°C (NLT 124)
- Variació del punt de reblaniment, anella-bola (NLT 125)
- Ductilitat a 25°C (NLT 126)
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS ASFÀLTICS:
Si s’aporta certificat acreditatiu del compliment de les especificacions
obligatò ries i/o document acreditatitu, el control de recepció de les
cisternes no serà obligatori.
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, cada 250t es
demanaran al contractista la realització ineludible dels següents assaigs:
- Penetració a 25° (UNE-EN 1426)
- Índex de penetració del residu (NLT 181)
- Punt de fragilitat Fraass (UNE-EN 12593)
Un cop al mes i mí nim tres cops durant l’execució de l’obra, i per a cada
tipus i composició diferent de betum asfàltic s’exigiran els resultats
següents segons la taula 211.1 de l’article 211 de la norma PG 3/75 MOD 5-OM:
- Sobre el betum original:
- Ductilitat a 25°C (NLT 126)
- Contingut d’aigua, en volum (NLT 123)
- Densitat relativa a 25°C (NLT 122)
- Punt de reblaniment, anella-bola (UNE-EN 1427)
- Contingut d’asfaltens (NLT 131)
- Contingut de parafines (UNE-EN 12606-1, UNE-EN 12606-2)
- Sobre el residu de pel·lícula fina:
- Variació de massa (NLT 185)
- Penetració a 25°C (NLT 124)
- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT 125)
- Ductilitat a 25°C (NLT 126)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
A la recepció de l’ obra de cada partida es realitzarà un mínim de 2 preses de
mostra segons la norma NLT 121.
Si procedeix, en el cas d’emulsions bituminoses per al reg d’imprimació i/o en
el cas de reg de curat, de cada procedència de l’àrid es prendran dues mostres
segons la UNE-EN 932-1, i de cada una caldrà determina l’ equivalent de sorra
segons la UNE-EN 933-8.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A BEURADES:
En cas de ser necessari, la presa de mostres del àrids acopiats es realitzarà
segons la norma NLT 148.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN EMULSIONS
BITUMINOSES:
El Director d’Obres indicarà les mesures a adoptar en el cas de que l’emulsió
bituminosa no compleixi alguna de les especificacions establertes en les
taules 213.1 o 213.2 del art icle 213 del PG 3/75 MOD 5-OM.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN EMULSIONS
BITUMINOSES PER A BEURADES:
Només s’aprovarà la fó rmula de treball si es compleixen la totalitat de les
especificacions fixades en el plec de condicions.
S’haurà d’aprovar una nova fórmula de treball en el cas que variï la procedè
ncia algun dels components.
S’han de repetir els assaigs d’identificació dels materials components (veure
àmb its corresponents) en el cas d’observar deficiències en el
subministrament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN BETUMS
ASFÀLTICS I MODIFICATS:
La interpretació del resultat de l’assaig de penetració seguirà els següents
criteris
Per a cada tipus de betum es defineixen 2 intervals d’acceptació:
- Interval menor (límit inferior/superior: x - 3 / X - 3
- Interval patró (límit inferior/superior): x / X
- Si la penetració obtinguda segons NLT-124 esta compresa en l’interval menor
s’ acceptarà la partida de betum corresponent.
- Si no compleix aquesta condició, es realitzaran tres assaigs mé s amb la
mateixa mostra i es calcularà el valor mig sencer més pròxim de les
penetracions obtingudes. S’acceptarà la partida de betum sempre que aquest
valor mig estigui dins de l’interval patró.
No s’acceptarà la partida de betum que incompleixi alguna de les condicions
indicades.
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B064300B.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en
una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la
llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28
d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el
transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE.
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 especificada, en N/mm2
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica
i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la
composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència
i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus
d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari 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 en la designació, les garanties i les dades que el
subministrador hagi d'aportar, s’ha d’especificar abans de l'inici del
subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix
l'article 37.2.3 de la norma EHE.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot
contenir cendres volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de
sílice.
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot
autoritzar l'us de cendres volants o fum de sílice 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 sílice no ha de superar el 10%
del pes del ciment.
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control
sobre la producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de
l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un segell o marca de conformitat
oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre de la CEE.
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma
UNE_EN 450.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del
ciment utilitzat.
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos
especials (UNE 80307)
- Formigó armat : Ciments comuns (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, II/A-D (UNE 80307)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els
resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els
de baix calor d'hidratació (UNE 80303-3)
Classe del ciment: 32,5 N
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la
norma EHE, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat
mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 400 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma
EHE, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació
aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65 kg/m3
- Formigó armat: <= 0,65 kg/m3
- Formigó pretesat: <= 0,60 kg/m3

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:
- Pretensat: <= 0,2% pes del ciment
- Armat: <= 0,4% pes del ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes del ciment
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTIS O PANTALLES FORMIGONATS “IN SITU”
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals
Dosificacions d’amasat:
- 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
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.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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 és pot emmagatzemar.
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:
- Nom de la central que ha elaborat el formigó
- Número de sèrie del full de subministrament
- Data de lliurament
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció
- Especificacions del formigó:
- Resistència característica
- Formigons designats per propietats:
- Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància)
- Formigons designats per dosificació:
- Contingut de ciment per m3
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Grandària màxima del granulat
- Consistència
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Designació específica del lloc de subministrament
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
PILOTIS 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.
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B06N - FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B06NN14C,B06NN11C.

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
- 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.
El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B06Q - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR AMB FIBRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B06QD36A.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigó amb fibres estructural(HRF), formigó que inclou a la seva composició
fibres curtes, discretes i aleatòriament distribuïdes en una quantitat no
superior a l'1,5% en volum, amb o sense addicions (cendres volants o fum de
silici), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb
el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret
697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el
transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per
dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per
propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per
dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat
o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/f-R1R3/C/TM-TF/A
- T: Indicatiu que serà HMF per al formigó amb fibres en massa, HAF per al
formigó amb fibres armat i HPF per al formigó amb fibres pretesat
- R: Resistència característica a compressió especificada, en N/mm2
- HMF = 20,25,30,35,40
- HAF - HPF = 25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100
- f: Indicatiu del tipus de fibres, A(acer), P(polimériques) i V(vidre)
- R1, R3 : Resistència característica residual a flexotracció fR,1,k i fR,3,k,
en N/mm2
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- TF: Llargària màxima de la fibra en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
- Quan les fibres no tinguin funció estructural, R1 i R3 es substituirà per:
- CR, per a fibres amb control de retracció
- RF, per a fibres que milloren la resistència al foc del formigó
- O, en la resta de casos
La designació per dosificació s'ha de fer d'acord amb el format: T-D-G/f/C/TM/A
- G: contingut en fibres en kg/m3
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).
Amb anterioritat a l'inici del formigonament, el subministrador propossarà una
dosificació d'obra, i realitzarà els assajos previs d'acord amb l'annex 22 de
l'EHE-08, els resultats dels quals haurà de validar la DF
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de
la congruència de les característiques especificades de grandària màxima del
granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment
que ha emprat.
En els
formigons amb característiques especials
o d'altres
de
les
especificades a la designació, les garanties i les dades que el subministrador
hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix
l'article 37.2.3 de la norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà
contindre cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del
ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%
Toleràncies:
- Consistència fluida: ± 2 cm
- Consistència líquida: ± 2 cm
- Contingut en fibres
- Pes: ± 3 %
- Homogeneïtat de la mescla (UNE 83512-1 i UNE 83512-2):
- Contingut en fibres: <= 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot
autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En
estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el
35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10%

del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article
37.3.2 de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control
sobre la producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els
resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de
qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la
norma UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08
i complir l'UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del
ciment utilitzat.
Les fibres s'incorporaran a la pastada de formigó juntament amb els granulats,
preferentment desprès del granulat gruixut
Tipus de fibres:
- Estructurals: fibres d'acer, macro fibres polimèriques i fibres de vidre
- No Estructurals: micro fibres polimèriques i fibres de vidre
Les característiques de les fibres seran les recollides a l'annex 14, capítol
VI de l'EHE-08
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q,
CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),
Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM
II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B
(UNE-EN
197-1)
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM
II/A-P i CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els
resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i
els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la
norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La
quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha
de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma
EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació
aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65
- Formigó armat: <= 0,65
- Formigó pretesat: <= 0,60
Classes d'exposició:
- IIIb, IIIc, IV i F: Serà necessària la justificació mitjançant probes
experimentals si es fan servir fibres d'acer al carboni sense cap protecció
front la corrosió
- Qa,Qb i Qc-: Serà necessària la justificació de la no reactivitat dels agents
químics amb fibres d'acer i sintètiques.
El contingut en fibres d'acer amb funció estructural en un formigó serà >= 20
kg/m3
El contingut en fibres en un formigó serà <= 1,5% en volum de formigó
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
El formigó amb fibres tindrà un assentament al con d'Abrams >= 9 cm.
- Consistència fluida: 10-15 cm
- Consistència líquida: 16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu
superplastificant.

L'augment de la consistència degut a l'ús de fibres es compensarà amb la
incorporació d'additius reductors d'aigua, sense modificar la dosificació
d'aigua prevista
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
- Amb fibres metàl·liques: <= 0,4% pes del ciment
- Homogeneïtat de la mescla (UNE 83512-1 i UNE 83512-2):
- Contingut en fibres: <= 10%
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 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
indicant com a mínim:

propietats

d'acord

a

l'art.

39.2

de

l'EHE-08,

- Resistència a la compressió
- Resistència residual a la tracció
- Tipus de consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.
indicant com a mínim:
- Resistència residual a la tracció
- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment
- Tipus, classe i marca del ciment

39.2 de l'EHE-08,

- 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
- Característiques de les fibres:
- Tipus
- Material
- Dimensions
- Forma
- Contingut de fibres per m3 (± 3 %)
La relació de característiques de les fibres podrà ser substituïda per una
referència comercial suportada amb una fitxa tècnica, que ha d'acceptar la DF
i estarà disponible al llibre d'obra
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B07 - MORTERS DE COMPRA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0714000,B0710250.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius
especials.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter adhesiu
- Morter sintètic de resines epoxi
- Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants
- Morter d'anivellament
- Morter refractari
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
- Morter de ram de paleta
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius
orgànics, que al afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre
terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i
horitzontal amb acabat porós.

El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant
específic per a resistir altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de
maons refractaris a forns, llars de foc, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a
resultat una pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i
parets situats en exterior o interior.
S'han considerat els tipus següents:
- Adhesiu cimentos (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics
i càrregues minerals, que s’han de barrejar amb aigua just abans d’utilitzarse.
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer
en dispersió aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta
llesta per a ser utilitzada.
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius
orgànics i càrregues minerals que el seu enduriment resulta d’una reacció
química, poden presentar-se en forma d’un o més components.
S’han considerat les classes següents, en funció de les característiques
addicionals:
- 1: Normal
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques
addicionals)
- F: D’adormiment ràpid
- T: Amb lliscament reduït
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i
adhesius en dispersió millorats).
ADHESIU CIMENTOS (C):
Característiques dels adhesius d’adormiment normal:
- Adherència inicial (EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després de cicles gel-desgel (EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Els adhesius d’adormiment ràpid, han de complir a més:
- Adherència inicial (EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (antes de las 24 h)
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)
Característiques especials:
- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Alta adherència inicial (EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d’immersió en aigua (EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després de envelliment amb calor (EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (EN 1348): >= 1
N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
Característiques fundamentals:
- Adherència inicial (EN 1324): >= 1 N/mm2
- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1324): >= 0,5 N/mm2
- Adherència a alta temperatura (EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques fundamentals:
- Adherència inicial (EN 12003): >= 2 N/mm2
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 12003): >= 2 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després del xoc tèrmic (EN 12003): >= 2 N/mm2

MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una
mescla de granulats inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components
bàsics: una resina i un enduridor.
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l’ús a que es destini el
morter i la temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui.
Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.
Mida màxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter
Mida mínima del granulat: >= 0,16 mm
Proporció granulat/resina (en pes) (Q): 3 <= Q <= 7
MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIUS PLASTIFICANTS:
El morter sec de ciment amb additius plastificants és un morter de granulat
fi, ciment pòrtland i additiu plastificant per a barrejar amb aigua, formant
una pasta apta per a construir parets de maons.
Resistència a la compressió al cap de 28 dies: >= 8 N/mm2
Consistència (assentament al con d'Abrams): 17 cm
Percentatge de fins a la mescla seca (P): 20% <= P <= 10%
Toleràncies:
- Consistència (assentament al con d'Abrams): ± 20 mm
MORTER POLIMÈRIC:
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum
de sílice i fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza
per a la reparació i regularització d'elements de formigó.
Granulometria: 0 - 2 mm
Resistència a compressió a 28 dies : 5 - 6 kN/m2
Resistència a flexotracció a 28 dies : 90 - 120 kg/m2
MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i
addicions o additius (en el seu cas), per a fàbriques d’obra ceràmica
(façanes, murs, pilars, envans) com a material d’unió i rejuntat.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter d’us corrent (G): sense característiques especials
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima
del granulat menor o igual al valor que figura especificat
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat
(endurit i sec), es inferior o igual al valor que figura especificat
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la
resistència a compressió mínima declarada per el fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els
components de la mescla, en volum o en pes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el
fabricant, assajades segons la norma corresponent:
- Característiques dels morters frescos:
- Temps d’us (EN 1015-9)
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s’han utilitzat
granulats porosos
- Característiques dels morters endurits:
- Resistència a compressió (EN 1015-11)
- Resistència d’unió (adhesió) (EN 1052-3)
- Absorció d’aigua (EN 1015-18)
- Permeabilitat al vapor d’aigua (EN 1745)
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
- Conductivitat tèrmica (EN 1745)
- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons
les disposicions que li siguin aplicables)
- Característiques addicionals per als morters lleugers:
- Densitat (EN 1015-10): <= 1300 kg/m3
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:
- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)
- Reacció davant del foc:
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segons UNEEN 13501-1
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte
directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se
n'alterin les condicions inicials.
Temps màxim d'emmagatzematge:
- Morter adhesiu: 1 any
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric: 6 mesos
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord
amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol
dels assaigs inicials de tipus, realitzat pel laboratori notificat
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 12004
- Tipus d’adhesiu, designat segons l’apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
- Instruccions d’us:
- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i
el moment en que està llest per a ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat
desprès de fer la mescla
- Mètode d’aplicació
- Temps obert
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la
circulació
- Àmbit d’aplicació
MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord
amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
Morters dissenyats:
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del
control de producció en fàbrica emès per l’organisme d’inspecció
Morters prescrits:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Referència a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricació
- Tipus de morter
- Temps d’us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporció dels components (morters prescrits)
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d’unió (adhesió)
- Absorció d’aigua
- Permeabilitat al vapor d’aigua
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Durabilitat
- Mida màxima del granulat
- Temps obert o temps de correcció
- Reacció davant el foc
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
MORTER SEC, D’ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial

- Instruccions d'utilització
- Composició i característiques del morter
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y
especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y
especificaciones.
MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los morteros de albañilería. Parte 2:
Morteros para albañilería.
MORTER SEC, D’ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0B -

ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0B34254.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
- Malla electrosoldada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de
la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials
siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea
o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé
altres distintius de la Comunitat Europea.
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes
superficials ni fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o
de qualsevol altre matèria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió
d'armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues
transversals, uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de
cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades.

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas:
- Diàmetre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la
UNE-EN 10080.
- Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm
- Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm
- Dimensions i geometria de les corrugues:
Ha de complir l'especificat en
l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080.
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la
UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la
secció transversal
- Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal
- Aptitud al doblegat:
- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No
s'ha d'apreciar trencaments o fissures
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO
15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensió d'adherència:
- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
- Tensió de última d'adherència:
- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2
- Composició química (% en massa):
+---------------------------------------------------------+
¦
¦ C
¦ Ceq ¦
S
¦
P
¦
Cu ¦
N
¦
¦
¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada
¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor
del Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa.
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO
15630-1.
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la
UNE-EN 10080 per a la fabricació de malles electrosoldades o armadures
bàsiques electrosoldades en gelosia.
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN
10080 per a la fabricació d'elements de connexió en armadures bàsiques
electrosoldades en gelosia.
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie
(mm):
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques mecàniques:
- B 500 T
- Límit elàstic fy: >= 500 N/mm2
- Càrrega unitària de trencament fs: >= 550 N/mm2
- Allargament al trencament: >= 8%
- Relació f/fy: >= 1,03
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO
15630-1.
MALLA ELECTROSOLDADA:
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats,
longitudinals i transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es
creuen entre sí perpendicularment i que els seus punts de contacte queden
units mitjançant
soldadura elèctrica, realitzada en
una instal·lació
industrial aliena a l'obra.

La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats,
però no la barreja d'ambdós.
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats.
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNEEN 10080:
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell,
separació entre elements i sobrellargs
- Classes tècniques dels acers
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son
aplicables segons siguin barres o filferros.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas:
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs): 0,25 fy x An
- (An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en
malles simples o d'un dels elements aparellats, en malles dobles)
- Diàmetres relatius dels elements:
- Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de
l'armadura més gruixuda)
- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les
armadures aparellades)
- Separació entre armadures longitudinals i transversals: <= 50 mm
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última
barra longitudinal): 25 mm
Toleràncies:
- Llargària i amplària: ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran)
- Separació entre armadures: ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO
15630-1.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat
del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs
d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de
comprovar que no hi hagi alteracions superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de
filferros: < 1%
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción
de Hormigón Estructural (EHE-08).
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para
armaduras de hormigón armado. Generalidades.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la
fàbrica i una altra que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en
l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a
intervals <= 1,5 m

Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que
com a mínim, ha de contenir la informació següent:
- Identificació del subministrador
- Número d'identificació
(apartat 32.2 EHE-08)

de

la

certificació

d'homologació

d'adherència

- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la fàbrica
- Data d'entrega i nom del peticionari
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer
- Diàmetres subministrats
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
- Identificació i lloc de subministrament
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN
10080
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el
compliment de les característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació
següent:
- Data d'emissió del certificat
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat
- Certificat de l'assaig de doblegat simple
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les
característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la biga
- Marca comercial de l'acer
- Forma de subministrament: barra o rotlles
En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més:
- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos
- Certificat
resistent

de

qualificació

del

personal

que

realitza

la

soldadura

no

- 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
d'identificació.

del

material

i

observació

de

les

marques

- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat
mitjançant la verificació documental de que els valors declarats en els
documents del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions
contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08.
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a
l'elaboració d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-

08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar
mitjançant:
- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a
l'article 81 de l'EHE-08
- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en
funció de la quantitat d'acer subministrat:
- Subministrament < 300 t:
- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que
siguin del mateix subministrador, fabricant, designació i sèrie, i
es prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el
tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la
càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota
càrrega màxima.
- Subministrament >= 300 t:
- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques
mecàniques del cas anterior.
- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un
certificat de traçabilitat, signat per persona física, on es
declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A
més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció
del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i
químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de
contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de
les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots,
realitzant com a mínim 5 assaigs.
- La composició química podrà presentar les variacions següents
respecte el certificat de control de producció per a ser acceptada:
- %Cassaig = %Ccertificat:

±0,03

- %Ceq assaig = %Ceq certificat:
- %Passaig = %Pcertificat:

±0,008

- %Sassaig = %Scertificat:

±0,008

- %Nassaig = %Ncertificat:

±0,002

±0,03

- 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
podrà
màxim
en un

cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es
demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a
un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat
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
subministrament o la seva fabricació en obra:

elaborades

durant

el

- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la
comprovació de les característiques mecàniques, les d'adherència, i les
de les seves dimensions geomètriques, així com les característiques en
cas de realitzar soldadura resistent.
- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF
podrà eximir la realització de les comprovacions experimentals.
- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:
- Pes del lot <= 30 t
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser
subministrades en remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de
ferralla
- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte
Els assaigs
autoritzats.

per

a

realitzar

el

control,

es

realitzaran

en

laboratoris

- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:
- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig
a tracció sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre
de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única
proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es
podrà eximir la realització d'aquest assaigs.
- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres
per lot, corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius
del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2
provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de doblat
simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més
grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única
proveta.
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:
-

Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que
formin part del lot d'acer redreçat, i es determinaran les característiques
geomètriques. En el cas que l'acer disposi
d'un certificat de les
característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només
caldrà determinar l'altura de la corruga.

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la
correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el
indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que
l'alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres
de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams
rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte
a les formes d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies
establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:
-

Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a
fàbrica, la DF haurà de demanar les evidències documentals de que el procés
està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si
l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització de la
soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució
intens.

-

A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions
experimentals de la conformitat del procés, en funció del tipus de
soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a
la norma UNE 36-092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de
començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca
de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de
l'esmentada marca de qualitat de producte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques
mecàniques de l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a
l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan
els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions
establertes.
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de
mostres del mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna
especificació, es rebutjaria el lot.
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques
d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions
definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una
presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment
d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que
pugui afectar a les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació
excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una
pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un
cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts
a l'art. 32.2 de l'EHE-08.
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques,
es rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota
la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la
remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En cas contrari, es
rebutjarà tota la remesa.
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MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0DF - ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Motlles, cindris i elements especials per a
d'elements de formigó.
S'han considerat els següents tipus d'elements:
- Motlles circulars per a encofrats de pilar,
lamel·les metàl·liques i de cartró

la

de

confecció

fusta

d'encofrat,

encadellada,

de

- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals,
boneres i pericons d'enllumenat i de registre
- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta
- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de
fusta encadellada
- Alleugeridors cilíndrics de fusta
- Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no
produeixi alteracions en la seva secció o en la seva posició.
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin
per tal d'absorbir els esforços propis de la seva funció.
La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre
la pèrdua apreciable de pasta pels junts.
La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres
desperfectes que els ocasionats pels usos previstos.
Toleràncies:
- Fletxes: 5 mm/m
- Dimensions nominals: ± 5 %
- Balcament: 5 mm/m
MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA:
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes
de putrefacció, corcs, nusos morts ni estelles.
Contingut d'humitat de la fusta: Aprox. 12%
Diàmetre de nusos vius: <= 1,5 cm
Distància entre nusos de diàmetre màxim: >= 50 cm
MALLES METÀL·LIQUES D'ACER:
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç.
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el
seu procés de formigonament, no produeixi deformacions dels seus nervis ni
s'alteri la seva posició.
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat
amb calç.
Resistència: 380 - 430 N/mm2
Límit elàstic: 300 - 340 N/mm2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En llocs secs 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
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la
protecció dels espais de treball a les bastides i els encofrats.
S'han considerat els elements següents:
- Tensors per a encofrats de fusta
- Grapes per a encofrats metàl·lics
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats
metàl·lics
- Desencofrants
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de
sostres o de cassetons recuperables
- Bastides metàl·liques
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports,
etc.
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes,
suports, etc.
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que
utilitzi l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les seves
característiques ni la seva capacitat portant.
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el
compliment de les toleràncies dimensionals i per a resistir, sense
assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir
sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment,
per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la
resistència suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el
desencofrat o desemmotllat.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el
formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de
control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la
reacció amb els àlcalis del ciment
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització
correcta.
FLEIX:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Amplària: >= 10 mm
Gruix: >= 0,7 mm
Diàmetre de les perforacions: Aprox. 15 mm
Separació de les perforacions: Aprox. 50 mm
DESENCOFRANT:
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua
o greix diluït.
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni
altres productes anàlegs.
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar
l'aspecte posterior del formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es
tracti d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les
armadures o l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient

S'ha de facilitar a la DF un
certificat on es reflecteixin les
característiques del producte i els seus possibles efectes sobre el formigó,
abans de la seva aplicació
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un
encofrat per a sostres.
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues
que han de suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri
la seva planor ni la seva posició.
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser
suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta
pels junts.
Toleràncies:
- Rectitud dels perfils: ± 0,25% de la llargària
- Torsió dels perfils: ± 2 mm/m
BASTIDES:
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència
alta.
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne
l'estabilitat i la indeformabilitat.
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa
d'emprimació antioxidant.
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de
càrrega.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte
directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.
DESENCOFRANT:
Temps màxim d'emmagatzematge:

1 any

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción
de Hormigón Estructural (EHE-08).
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
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B0F1 - MAONS CERÀMICS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces d’argila cuita utilitzades en el ram de paleta (faç anes vistes o
revestides, estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors,
tant a edificació com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets
revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una
densitat aparent mes gran de 1000 kg/m3
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la
compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb
probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança
especificat per la categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la
uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir
les condicions subjectives requerides per la DF.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que
apareguin fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva
manipulació o col·locació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so
agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en
mil·límetres i en l’ordre de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís: <= 25%
- Calat: <= 45%
- Alleugerit: <= 55%
- Foradat: <= 70%
Volum de cada forat: <= 12,5%
Gruix total dels envanets ( relació amb el gruix total):
- Massís: >= 37,5%
- Calat: >= 30%
- Alleugerit: >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits
estructurals:
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor
declarat per el fabricant , amb indicació de categoria I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat per el fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5 ): <= valor declarat per
el fabricant, amb indicació de la seva categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències
davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o
volum, de materials orgànics distribuïts de forma homogènia:
- Peces amb <= 1,0%: A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències
acústiques:

- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat per el
fabricant, amb indicació de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels
envanets (UNE-EN 772-3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13)
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat per el
fabricant ha d’estar dins dels límits segü ents en funció de la categoria.
- D1: <= 10%
- D2: <= 5%
- Dm: <= desviació declarada per el fabricant en %
Caracterí stiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1
del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745)
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de
l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una
temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es
de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop
s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.
PECES LD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas:
Caracterí stiques essencials:
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits
estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i
envanets exteriors < a 12 mm que hagin d’anar revestides amb un lliscat:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat
per el fabricant ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en
funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències
acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas:
Caracterí stiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel): Indicació de la categoria en funció
del grau d’exposició
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits
estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat
per el fabricant ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en
funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències
acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres
anticapil·laritat:
- Absorció d’aigua: <= valor declarat per el fabricant
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Caracterí stiques complementàries:
- Succió immersió 60 ± 2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat per el
fabricant
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en
contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que
puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos,
etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería.
Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de
albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica
DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior
d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats
hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d’aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d’absorció d’aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d’aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa
l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb
una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o
igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor
característic:
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de
Control de la Producció en Fàbrica
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces
amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error
superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor
característic:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del
marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Numero d’identificació del organisme notificat (només per al sistema
2+)
- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a
fàbrica, en el seu cas
- Referència a la norma EN 771-1
- Descripció de producte: nom generic , material, dimensions, .. i us al
que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la
UNE-EN 771-1
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels
materials són coincidents amb l’establert en la DT. Aquest control ha de
complir l’especificat en l’apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i e
tiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per

persona fí sica) i els documents de conformitat o autoritzacions
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE
quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas
que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d’aportar-ne la
documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d’una marca
legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà
prescindir dels assaigs de control de recepció de les caracterí stiques del
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els
resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol
cas, la DF podrà sol· licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
Les peces de categoria I tindran una resistè ncia declarada. El fabricant
aportarà la documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència
a compressió s’obtingui segons estableix la UNE-EN 771-3 i assajades segons la
UNE-EN 772-1, i l’existè ncia d’un pla de control de producció industrial que
doni garanties.
Les peces de categoria II t indran una resistència a compressió declarada
igual al valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell
de confiança pot resultar inferior al 95%.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s’ ha de fer les
comprovacions següents:
- Abans de començar l’obra de cada 45000 unitats que arribin a l’obra, s’ha de
determinar la resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la
norma UNE-EN 772-1.
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:
Si en els terminis establerts al començar l’obra no es fa l’ entrega dels
certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa
d’assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres
han de complir les condicions especificades.
En el cas de la resistè ncia a compressió, el valor a comparar amb
l’especificació s’obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci – Rc) ^2/(n-1)
- Rc: Valor mig de les resistències de les provetes
- Rci: Valor de resistència de cada proveta
- n: Nombre de provetes assajades
En cas d’incompliment en un assaig, es repetirà, a cà rrec del contractista,
sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els
resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.
- En element estructural incloure la verificació:
- En el cas de l’assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig
de les 6 determinacions realitzades.
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B0G -

PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS

B0G1 - PEDRES NATURALS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Llosa de pedra natural per a col·locar amb un revestiment (parets, terres,
taulells, etc.).
Les pedres considerades són:
- Gres
- Calcària
- Granítica
- Basàltica
Els acabats superficials considerats són:
- Serrada i sense polir
- Abuixardada
- Polida
- Polida i abrillantada
- Tosquejada
- Flamejada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de constitució homogènia, de gra uniforme i no ha de tenir
esquerdes, pèls, buits o cavitats provinents de restes orgànics.
No ha de tenir nòduls o ronyons que puguin dificultar-ne la talla.
Ha de ser sana, estable enfront dels agents atmosfèrics i no gelable.
La llosa ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
Les arestes han de ser rectes, fetes a escaire, sense cantells escantonats.
Les cares han de ser planes.
En colpejar la peça amb un martell ha de donar un so clar i els seus fragments
han de tenir les arestes vives.
Ha de tenir bones condicions d'adherència per als morters.
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
Les dimensions de la peça es donaran amb mil.límetres i amb el següent ordre:
longitud (l), amplada ( b) i gruix (d).
Els acabats superficials s’han d’ extendre uniformement fins a les arestes de
la peça.
En acabats superficials on s’utilitzi algun material de farciment per a
forats, discontinuï tats i esquerdes caldrà indicar el tipus de tractament i
la naturalesa dels materials afegits.
El subministrador aportarà la mostra de referència, d’acord amb UNE-EN 12058
i/o UNE-EN 12057 i/o UNE-EN 1469 i/o UNE-EN 1341.
Pes específic (UNE_EN 1936):
- Pedra de gres: >= 24 kN/m3
- Pedra calcària: >= 20 kN/m3
- Pedra granítica: >= 25 kN/m3
PEDRA DE GRES:
Llosa de pedra natural de gres obtinguda de roques d'origen sedimentari,
constituïda per sorra de quars i materials aglomerants diversos.
No ha de tenir elements aglomerants de tipus argilós o calcinal.
PEDRA CALCÀRIA:
Llosa de pedra natural calcària obtinguda de roca cristal·lina d'origen
sedimentari constituïda bàsicament per carbonat càlcic.
La seva composició no ha de ser excessivament bituminosa ni rica en argila.
PEDRA GRANÍTICA:
Llosa de pedra natural granítica obtinguda de roca cristal·lina d'origen
eruptiu constituïda bàsicament per quars, feldespat i mica.
No ha de tenir símptomes de descomposició en els seus feldespats
característics.
RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D’ACORD AMB LA NORMA
UNE-EN 1341:
L’amplària nominal ha de ser superior a 150 mm.
- Dimensions (excepte si la pedra es subministra en grandàries
aleatòries)
- Tractament químic superficial
Les característiques següents han de complir a mb els valors declarats per el
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas:
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir
les normes UNE-EN 12372 i UNE-EN 12372/AC

Resistència a l’abrasió: Ha de complir la norma UNE-EN 1341 .
Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.
Absorció d’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755
Toleràncies:
- Desviació permesa de la dimensió en planta respecte a les nominals:
- Classe 1 (marcat P1):
- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm: ± 4 mm
- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal > 700 mm: ± 5 mm
- Rajoles de vores partides: ± 10 mm
- Classe 2 (marcat P2):
- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm: ± 2 mm
- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal > 700 mm: ± 3 mm
- Rajoles de vores partides: ± 10 mm
- Diferència màxima entre la llargà ria de dues diagonals:
- Classe 1 (marcat D1):
- Llargària < 700 mm : 6 mm
- Llargària => 700 mm : 8 mm
- Classe 2 (marcat D2):
- Llargària < 700 mm : 3 mm
- Llargària => 700 mm : 6 mm
- Desviació de la mesura del gruix respecte al gruix nominal:
- Classe 0 (marcat T0): Cap requisit per a la mesura del gruix
- Classe 1 (marcat T1):
- Gruix =< 30 mm: ± 3 mm
- 30 mm < gruix =< 60 mm: ± 4 mm
- > 60 mm de gruix: ± 5 mm
- Classe 2 (marcat T2):
- Gruix =< 30 mm: ± 10%
- 30 mm < gruix =< 60 mm: ± 3 mm
- > 60 mm de gruix: ± 4 mm
- Desviació de la planor al llarg de les arestes (rajoles texturades):
- Vora recta més llarga > 0,5 m:
- Cara de textura fina: ± 2 mm
- Cara de textura gruixuda: ± 3 mm
- Vora recta més llarga > 1 m:
- Cara de textura fina: ± 3 mm
- Cara de textura gruixuda: ± 4 mm
- Vora recta més llarga > 1,5 m:
- Cara de textura fina: ± 4 mm
- Cara de textura gruixuda: ± 6 mm
RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D’ ACORD AMB LES NORMATIVES UNEEN 12058 I UNE-EN 12057
Les plaquetes són les peces que tenen un gruix inferior a 12 mm.
Les característiques segü ents 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:
- Resistència a la flexió: Ha de complir la norma UNE-EN 12372
- Resistència a l’adherència: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN
12057
- Absorció de l’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN
13755
- Reacció al foc : Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
- Absorció a l’aigua per capil·laritat : Ha de complir la norma UNE-EN 1925
- Densitat aparent o porositat oberta: Ha de complir la norma UNE-EN 1936
- Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371
- Resistència al xoc tèrmic: Ha de complir la norma UNE-EN 14066
- Permeabilitat al vapor d’aigua: Ha de complir la norma UNE-EN 12524
- Resistència a l’abrasió (excepte en cas de peces per a sócols i davanters
d’escales): Ha de complir la norma UNE-EN 14157.
- Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN
12057
- Tactebilitat: (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d’escales):
Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
Toleràncies:
Toleràncies per peces amb gruix > 12 mm:
- Gruix nominal E en mm:
- 12<E<=15: ±1,5 mm

- 15<E<=30: ±10%
- 30<E<=80: ±3 mm
- E>80 : ±5 mm
- En el cas de cares exfoliades / trencades de forma natural els valors
anteriors no són vàlids i el fabricant declararà les toleràncies de gruix.
- Planor : <=2% de la longitud de la rajola i <=3 mm
En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà
les toleràncies.
- Llargària i amplària:
+---------------------------------------------------------------+
¦ Longitud o amplària nominal en mm.
¦
<600
¦ >=600
¦
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦
¦ Gruix d’arestes bisellades <= 50 mm
¦
±1mm
¦ ±1,5mm ¦
¦ Gruix d’arestes bisellades > 50mm
¦
±2mm
¦ ±3 mm
¦
+---------------------------------------------------------------+
Toleràncies per a peces amb gruix <=12mm (plaquetes)
- Llargada i amplària: ±1mm
- Gruix: ±1,5mm
- Planor: 0,15%
- Esquadres: 0,15%
PLAQUES PER A REVESTIMENTS MURALS DE PEDRA NATURAL D’ACORD AMB NORMATIVA UNEEN 1469.
Les característiques següents han de complir a mb els valors declarats per el
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència a la flexió: Ha de complir la norma UNE-EN 12372
- Càrrega de trencament de l’ancoratge: Ha de complir norma UNE-EN 13364
- Absorció de l’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN
13755
- Reacció al foc : Ha de complir la norma UNE-EN 1469
- Absorció a l’aigua per capil·laritat : Ha de complir la norma UNE-EN 1925
- Densitat aparent o porositat oberta: Ha de complir la norma UNE-EN 1936
- Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371
- Resistència al xoc tèrmic: Ha de complir la norma UNE-EN 14066
- Permeabilitat al vapor d’aigua: Ha de complir la norma UNE-EN 12524
Toleràncies:
- Gruix nominal E en mm
-12<E<=30: 10%
-30<E<=80: ±3 mm
-E>80: ±5 mm
- En el cas de cares amb esquerdes o sots naturals, els valors anteriors
no són aplicables i el fabricant declararà les toleràncies de gruix.
- Planor : <=2% de la Llargària de la rajola i <=3 mm
En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà
les toleràncies.
- Llargària i amplària:
+---------------------------------------------------------------+
¦ Llargària o amplària nominal en mm.
¦
<600
¦ >=600
¦
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦
¦ Gruix d’arestes bisellades <= 50 mm
¦
±1mm
¦ ±1,5mm ¦
¦ Gruix d’arestes bisellades > 50mm
¦
±2mm
¦ ±3 mm
¦
+---------------------------------------------------------------+
- Localització d’ancoratges ( localització especifica, profunditat i diàmetre
dels ancoratges del passador):
- Localització de l’eix mesurat al llarg de la Llargària o amplària de la
rajola: ±2 mm
- Localització de l’eix mesurat al llarg del gruix: ± 1 mm (mesurat des
la cara exposada)
- Fondària del forat: +3 / -1mm
- Diàmetre del forat +1 / -0,5mm
- Per a altres formes de fixació el fabricant declararà les tolerà ncies
especifiques.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:

Subministrament: Les peces han d’anar protegides durant el transport. Si es
fan servir fleixos metàl·lics a l’embalatge, aleshores aquests han de ser
resistents a la corrosió.
Les superfícies polides s’han de protegir amb mitjans adequats
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENT EXTERIOR:
Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per
agents agressius i de manera que no es trenquin ni s'escantonin.
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, ESCALES,
PLAQUETES O REVESTIMENTS MURALS:
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 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior.
Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 1341:2004 ERRATUM Baldosas de piedra natural para uso como pavimento
exterior. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos.
UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y
escaleras. Requisitos.
UNE-EN 1469:2005 Piedra natural. Placas para revestimientos murales.
Requisitos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A PAVIMENT
EXTERIOR (UNE-EN 1341):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa
l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la
pavimentació de zones de circulació de vianants i vehicles, a l'exterior:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
A l’embalatge o bé a l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent
informació com a mínim:
- El nom petrogràfic de la pedra (d’acord amb la norma UNE-EN 12407)
- El nom comercial de la pedra
- El nom i direcció del proveïdor
- El nom i la localització de la pedrera
- Referència a la norma UNE-EN 1341
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1341 i
els valors declarats pel fabricant:
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol
normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent informació:
- Nom o marca d’identificació i direcció declarada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- Referència a la norma EN 1341
- L’ús previst i la descripció de la llosa
En les rajoles destinades a àrees exteriors de circulació de vianants i
vehicles, incloses les zones delimitades per als transports públics, ha de
constar a més:
- La resistència a flexió
- La resistència al lliscament (si procedeix)
- La resistència al derrapatge (si procedeix)
- La durabilitat
- Tractament superficial químic (si procedeix)
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A
PAVIMENTS, ESCALES I PLAQUETES (UNE-EN 12058, UNE-EN 12057):
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 acabat de paviments exteriors per a zones d'ús peatonal i
vehicular,
- Productes per a acabat de paviments interiors incloses les instal·lacions
de transport públic de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials
que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes
o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves
modificacions),
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes per altres
usos,
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a
legislació sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o
materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple
productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i
les seves modificacions):
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a
legislació sobre substàncies perilloses, i per a voltes suspeses interiors o
exteriors sotmesos a requisits de seguretat en ús (resistència a la flexió),
- Productes per a acabat de paviments interiors incloses les instal·lacions
de transport públic de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o
materials per als quals no existeix una etapa clarament identificable en el
procés de producció que suposi una millora en la classificació de reacció al
foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material
orgànic),
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a
legislació sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. **
Productes o materials per als quals no existeix una etapa clarament
identificable en el procés de producció que suposi una millora en la
classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors
d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de
tipus
A l’embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte
hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057)
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el
responsable de la posta en el mercat.
- Dos últims dígits de l’any en el que el marcat es va fixar
- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc
d’acord amb UNE-EN 12440) i els usos finals
- Característiques:
- Per a rajoles per a paviments i escales d’ús intern:
- Reacció al foc
- Resistència a la flexió
- Resistència al lliscament
- Tactilitat
- Densitat aparent
- Per a rajoles per a paviments i escales d’ús extern:
- Resistència a la flexió
- Resistència al lliscament
- Tactilitat
- Resistència a les gelades
- Resistència al xoc tèrmic
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A
REVESTIMENTS MURALS (UNE-EN 1469):
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 acabats exteriors o interiors en murs o voltes per altres
usos,
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a
legislació sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o
materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple

productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i
les seves modificacions):
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a
legislació sobre substàncies perilloses, i per a voltes suspeses interiors o
exteriors sotmesos a requisits de seguretat en ús (resistència a la flexió),
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a
legislació sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. **
Productes o materials per als quals no existeix una etapa clarament
identificable en el procés de producció que suposi una millora en la
classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors
d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de
tipus
A l’embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte
hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 1469)
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el
responsable de la posta en el mercat.
- Dos últims dígits de l’any en el que el marcat es va fixar
- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc
d’acord amb UNE-EN 12440) i els usos finals
- Característiques:
- Plaques per a ús intern:
- Reacció al foc
- Resistència a la flexió
- Resistència a l’ancoratge
- Permeabilitat al vapor d’aigua
- Densitat aparent
- Plaques per a ús exterior:
- Reacció al foc
- Resistència a la flexió
- Resistència a l’ancoratge
- Resistència al glaç / desglaç
- Permeabilitat al vapor d’aigua
- Resistència al xoc tèrmic
- Densitat aparent
OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual del material en cada subministrament.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels
materials són coincidents amb l’establert en la DT. Aquest control ha de
complir l’especificat en l’apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i e
tiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per
persona fí sica) i els documents de conformitat o autoritzacions
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE
quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas
que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d’aportar-ne la
documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d’una marca
legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà
prescindir dels assaigs de control de recepció de les caracterí stiques del
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els
resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol
cas, la DF podrà sol· licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
OPERACIONS DE CONTROL. REVESTIMENTS MURALS:
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s’ ha de fer les
comprovacions següents:
- Abans de començar l’obra, si varia el subministrament, i per cada 500 m2 de
plaques que arribin a l’obra
es demanaran al contractista els certificats
del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques,
incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori
acreditat:
- Pes específic UNE-EN 12372
- Coeficient de saturació

-

Absorció d’aigua UNE-EN 12372
Coeficient de dilatació tèrmica
Mòdul d’elasticitat
Porositat aparent
Duresa al ratllat (Mohs):
Contingut d’ió sulfat
Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d’aresta)
Gelabilitat
Resistència a la flexió UNE-EN 12372
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.
- Control de característiques geomè triques cada 500 m2 segons la norma UNE EN
13373
- Dimensions
- Balcaments
- Gruix
- Diferència de llargària entre les arestes
- Angles
- Rectitud d’arestes
- Planor
OPERACIONS DE CONTROL. PAVIMENTS:
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s’ ha de fer les
comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1600 m2 de
superfície (unes 10000 peces), es demanaran al contractista els certificats
del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques,
incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori
acreditat:
- Pes específic (UNE-EN 1936)
- Coeficient de saturació
- Absorció d'aigua, en volum (UNE-EN 1339)
- Coeficient de dilatació tèrmica
- Mòdul d'elasticitat
- Porositat aparent
- Duresa al ratllat (Mohs)
- Contingut d'ió sulfat
- Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta)
- Gelabilitat
- Resistència a la flexió
- Comprovació de les característiques geomètriques sobre 10 peces en cada
subministrament:
- Gruix
- Angles
- Planor
- Rectitud d’arestes
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:
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 A CTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. REVESTIMENTS
MURALS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega del s
certificats de qualitat del fabricant, s’ha de realitzar una sèrie completa
d'assaigs a càrrec del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de
complir les condicions especificades. En cas d’incompliment, s’ha de repetir
l’assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble nú mero de mostres del
mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les
peces resultin satisfactoris.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I A CTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. PAVIMENTS:
No s’admetran materials que no es presentin en bon estat i acompanyats amb el
corres ponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
condicions exigides.

Els resultats dels assaigs d’identificació compliran les condicions del plec.
En cas d’incompliment en una comprovació, es repetirà l’assaig sobre dues
mostres mé s del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin
satisfactoris.
En cas d’incompliment d’una comprovació geomètrica, es repetirà l’assaig que
no compleixi les especificacions sobre un total de 10 peces del mateix lot.
Només s’acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 peces
resultin satisfactoris.
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B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7B -

GEOTÈXTILS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Làmina formada per feltres de teixits sintètics.
S'han considerat els materials següents:
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats
mecànicament
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir,
consolidat mecànicament mitjançant punxonament
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè,
sense teixir, termosoldat
- Feltre teixit de fibres de polipropilè
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La funció principal del geotèxtil pot ser:
- F: Filtració
- S: Separació
- R: Reforç
- D: Drenatge
- P: Protecció
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions.
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de
filtració o reforç.
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores
han de ser rectes.
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives
naturals del sòl.
Els geotèxtils que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie
s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació.
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l'ús i
venen regulats per la norma corresponent. La relació ús-norma-funcions és la
següent:
- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferroviàries
i capes de rodadura asfàltica): F, R, F+S, F+R+S
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F,
R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D

- UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosió: protecció costera i
revestiment de talussos: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13254: Construcció d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R,
R+P, F+R+S
- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas:
Massa per unitat de superfície (UNE-EN 965)
- Característiques essencials:
- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319)
- Durabilitat (UNE EN corresponent segons l'ús)
- Característiques complementàries:
- Deteriorament durant la instal.lació (UNE-ENV ISO 10722-1)
- Resistència a la intempèrie (UNE-EN 12224), excepte en túnels
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319), en drenatge
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
- Resistència a la tracció d'unions i costures (UNE-EN ISO 10321)
- Resistència a l'envelliment químic (UNE-EN ISO 13438, UNE-ENV 12447, UNEENV ISO 12960)
- Resistència a la degradació microbiològica (UNE-EN 1225)
- Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), en
drenatge
Funció: Filtració (F).
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
- Característiques complementàries:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2),
excepte en drenatge
Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Característiques complementàries:
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), excepte en carreteres
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), en carreteres
Funció: Filtració i Separació (F+S):
- Característiques essencials:
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Funció: Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236), excepte en moviments
de terres i fonaments
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058),
excepte en moviments de terres i fonaments
Funció: Drenatge (D):
- Característiques essencials:
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)

- Característiques complementàries:
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431)
Funció: Filtració i drenatge (F+D):
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D):
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Funció: Protecció (P):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Eficàcia de la protecció: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)
Funció: Reforç i Protecció (R+P):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Eficàcia de la protecció: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions.
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en
posició horitzontal amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció,
entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso
en la construcción de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías
férreas y las capas de rodadura asfáltica).
UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso
en construcciones ferroviarias.
UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso
en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención.
UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso
en sistemas de drenaje.
UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso
en obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de
taludes).
UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso
en la construcción de embalses y presas.
UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso
en la construcción de canales.
UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso
en la construcción de túneles y estructuras subterráneas.
UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso
en los vertederos de residuos sólidos.
UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso
en proyectos de contenedores de residuos líquidos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa
l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Filtració i
reforç,
- Productes per a canals de Funcio: Filtració, reforç i protecció,
- Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Filtració i drenatge,
- Productes per a vies fèrries de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a túnels i estructures subterrànies de Funcio: Protecció,
- Productes per a embassaments i preses de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Filtració i
reforç,
- Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a projectes de contenidors de residus líquids de Funcio:
Filtració, reforç i protecció:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a embassaments i preses de Funcio: Separació,
- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Separació,
- Productes per a vies fèrries de Funcio: Separació,
- Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Separació,
- Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Separació,
- Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Separació,
- Productes per a canals de Funcio: Separació,
- Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Separació:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Massa nominal en kg
- Dimensions
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)
- Tipus de polímer principal
- Classificació del producte segons ISO 10318
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del
marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica,
en el seu cas
- Referència a les normes aplicables

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual del material en cada subministrament.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels
materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de
complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i
etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per
persona
física)
i
els
documents
de
conformitat
o
autoritzacions
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE
quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas
que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la
documentació corresponent
- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que 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 subministrament rebut, segons
control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
A la recepció dels productes es comprovarà:
- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació

certificacions exigides

- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta
- Determinació de les característiques geomètriques sobre un 10% dels rotllos
rebuts en cada subministrament.

OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Cada 5000 m2 o fracció de geotèxtil de les mateixes
col·locat en obra, es realitzaran els assaigs següents:

característiques

- Massa per unitat de superfície (UNE EN 965) (UNE-EN ISO 9864)
- Tracció monodireccional longitudinal i transversal (UNE 40-528) (UNE-EN
ISO 10319)
- Allargament de trencament (UNE 40-528) (UNE-EN ISO 10319)
- Força de punxonament (BS 6906 /4) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la ruptura ulterior (esquinçament) (UNE 40529)

OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES SEPARADORES DE POLIPROPILÈ:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg
de l'obra per a cada tipus de membrana, es demanaran al contractista els
certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de
condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:
- Pes
- Resistència a la tracció i allargament fins el trencament

- Resistència mecànica a la perforació
- Permeabilitat (columna d'aigua de 10 cm)
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
criteris indicats a les normes de procediment corresponents.

de

la

DF

i

els

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament
etiquetades i acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del
fabricant on es garanteixin les condicions exigides.
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle
corresponent, incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si
continuen les irregularitats, fins al 100% del subministrament.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES DE
TRACCIÓ MECÀNICA:
Els resultats dels assaig d'identificació compliran les condicions del plec
amb les desviacions màximes següents:
- Assaigs físics i mecànics: ± 5 %
- Assaigs hidràulics: ± 10 %
Si algun resultat queda fora d'aquestes toleràncies, es repetirà l'assaig
sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan els nous
resultats estiguin d'acord a l'especificat.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS
SEPARADORES DE POLIPROPILÈ:

I

ACTUACIÓ

EN

CAS

D'INCOMPLIMENT

EN

LÀMINES

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.
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B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B86 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS DECORATIUS
B863 - REVESTIMENTS METÀL·LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B863LE2B.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Planxa d'acer, plana o conformada, obtinguda a partir d'una banda d'acer de
qualitat industrial, galvanitzada en continu, amb un recobriment mínim Z 275,
segons UNE 36-130, i amb acabat prelacat a les dues cares, si es el cas.
S'han considerat els tipus de planxa següents:
- Planxa nervada d'acer galvanitzat
- Planxa nervada d'acer prelacat
- Planxa gofrada d'acer galvanitzat, plegada per a fer esglaons
- Planxa grecada d'acer galvanitzat
- Planxa grecada d'acer prelacat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició
química de l'acer, que ha de complir les determinacions de la norma UNE-EN
10025-2.
Ha de tenir el moment d'inèrcia, el moment resistent, gruix i tipus de nervat
o grecat indicats a la DT, i si alguna dada no està indicada, el valor haurà
de ser suficient per a resistir sense superar les deformacions màximes
admissibles, els esforços als que es veurà sotmesa.
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o
defectes de l'acabat superficial.
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de
coincidir amb l'indicat a la DT o el triat per la DF.
Si la planxa és gofrada, la forma i dimensions del grabat ha de ser l'indicat
a la DT.
Tipus d'acer: S235JR
Toleràncies:
- Amplària de muntatge
- Amplària nominal =< 700 mm: + 4 mm, - 0 mm
- Amplària nominal > 700 mm: + 5 mm, - 0 mm
- Llargària de la planxa: + 3%, - 0%
- Gruix de la planxa:
- Gruix nominal =< 0,8 mm: ± 0,10 mm
- Gruix nominal > 0,8 mm: ± 0,15 mm
- Mòdul resistent i moment d'inèrcia: + 5%, - 0%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no
s'alterin les seves característiques.
Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades
per tipus de perfil i acabats.
Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que
permetin evacuar l'aigua, en llocs protegits d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono,
galvanizadas en continuo por inmersión en caliente para conformación en frio.
Condiciones técnicas de suministro.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció visual del material a la seva recepció.

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus
diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats
del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions
tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un
laboratori acreditat:
- Tipus d'acer, segons CTE DB SE-A.
- Característiques del recobriment, segons UNE 36-130
- Característiques mecàniques:
- Resistència a la tracció
- Allargament mínim
- Duresa Brinell
- Característiques geomètriques:
- Gruix
- Llargària
- Amplària
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.
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre
legalment reconeguda a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació
dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions
criteris indicats a les normes de procediment corresponents.
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DF

i
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels
certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa
d'assaigs a càrrec del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir
les condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig,
a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot,
acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces
resultin satisfactoris.

____________________________________________________________________________

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B97 - MATERIALS PER A RIGOLES
B974 - PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada de morter de ciment blanc.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb
els angles i les arestes rectes i la cara plana.
No pot tenir imperfeccions a la cara vista.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x
gruix.
Absorció d'aigua (UNE 127002): <= 7,5%
Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007):
- Cara a tracció: >= 5 N/mm2
- Dors a tracció: >= 4 N/mm2
Gelabilitat (UNE 127004): Absència de senyals de trencament o deteriorament
Toleràncies:
- Dimensions: ± 1 mm
- Gruix: ± 3 mm
- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi: ± 0,4 mm
- Rectitud d'arestes: ± 0,4 mm
- Balcaments: ± 0,5 mm
- Planor: ± 0,4 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*
UNE
127001:1990
Baldosas
de
características y recepción en obra.

cemento.

Definiciones,

clasificación,

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:
- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents
(UNE-EN 1339) i recepció del certificat de qualitat del fabricant.
- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 12 mostres (6 de 3 peces
cadascuna i 6 de 6 peces) per tal de realitzar els següents assaigs:
- Sobre 3 mostres de 3 peces (UNE-EN 1339):
- Absorció d'aigua
- Gelabilitat
- Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista
- Resistència al xoc
- Sobre 6 mostres de 6 peces cadascuna (UNE-EN 1339)
- Resistència a flexió
- Estructura
En cas 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.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els
criteris de la norma UNE-EN 1339.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin
correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de
qualitat del fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han
de complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà
el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen
observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament.
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir,
en cada una de les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual
indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es
podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna)
procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten
conformes a l'especifica't.

____________________________________________________________________________

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9E -

MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS

B9E1 - PANOTS

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
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 següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa
l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de
Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a
assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1
conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),
- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els
requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE,
modificada,
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de
circulació de vianants i de vehicles:
- Sistema 4: Declaració de 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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B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9F - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9F1V006,B9F1V000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferè ncies significatives respecte
de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó , o bicapa, amb
diferents tipus en la seva estructura principal i en la seva capa superficial.
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x
gruix.
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
RAJOLES:
Llargària: <= 1 m
Relació entre la llargària total i el gruix: > 4
Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les
especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta
norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Desviació de 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
LLAMBORDINS:
Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell: >=
50 mm
Relació entre la llargària total i el gruix: <= 4
Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les
especificacions de la norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta
norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
- Llambordins de gruix < 100 mm: ± 2 mm
- Llambordins de gruix >= 100 mm: ± 3 mm
- Desviació de l’amplària respecte de l’amplària nominal:

- Llambordins de gruix < 100 mm: ± 2 mm
- Llambordins de gruix >= 100 mm: ± 3 mm
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
- Llambordins de gruix < 100 mm: ± 3 mm
- Llambordins de gruix >= 100 mm: ± 4 mm
- Diferència entre dues mesures del gruix d’una mateixa peça: <= 3 mm
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals
superiors a 300 mm):
- Classe 1 (marcat J): 5 mm
- Classe 2 (marcat K): 3 mm
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces
de dimensió màxima superior a 300 mm):
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 1,5 mm
- Concavitat màxima: 1 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en palets.
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització.
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
LLAMBORDINS:
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
RAJOLES:
UNE-EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigón. Especificaciones y
métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa
l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 4: Declaració CE 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 d el producte segons la clasificació de la norma UNE-EN 1339
per a les rajoles i UNE-EN 1338 per als llambordins:
- Dimensions nominals
- Resistència climàtica
- Resistència a flexió
- Resistència al desgast per abrasió
- Resistència al lliscament/patinatge
- Càrrega de trencament
- Comportament davant del foc
- Conductivitat tèrmica
- Referència a la norma UNE- EN 1339 en el cas de rajoles i a la UNE-EN 1338
en el cas de llambordins
- Identificació del producte
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha
d’acompanyar de la següent informació:
- Nom o marca identificativa del fabricant
- Direcció registrada del fabricant

- Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- Referència a la norma:
- EN 1339 per a les lloses
- EN 1338 per als llambordins
- El tipus de producte i lluc a que es destina
- Informació sobre les característiques/mandats a declarar
Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal:
- Resistència al trencament
- Resistència al lliscament/patinatge
- Durabilitat
Per als productes destinats a paviments d’ús interior:
- Reacció al foc
- Resistència al trencament
- Resistència al lliscament/patinatge
- Durabilitat
- Conductivitat tèrmica (si procedeix)
Per als productes destinats a cobertes:
- Comportament davant del foc extern: es considera satisfactori

____________________________________________________________________________

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9G -

MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ

B9GZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9GZ1210.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a l'execució de paviments de formigó.
S'han considerat els materials següents:
- Pols de marbre
- Pols de quars de color
- Pols de quars de color gris
- Perfil buit de PVC per a paviments de formigó
POLS DE MARBRE:
Additius en pols per a l'acabat de paviments de formigó.
Ha de provenir de la mòlta de marbres blancs durs. No s'admet la seva barreja
amb granulats blancs d'altra naturalesa. Els grans han de ser de granulometria
fina i com més contínua millor.
Mida dels grans: <= 0,32 mm
Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Nul
Contingut de matèries perjudicials: <= 2%
Temperatura d'utilització (T): 5°C <= T <= 40°C
POLS DE QUARS:
Mescla seca d'agregats de quars, ciment pòrtland i productes químics
catalitzadors de l'enduriment i eventualment colorants, per a utilitzar en
l'acabat de paviments de formigó.
El quars ha de ser de gran puresa. Els grans han de tenir forma arrodonida o
polièdrica amb la granulometria fina i com més contínua millor.

El ciment ha de complir amb els requisits establerts a l'UNE-EN 197-1 i els
establerts a l'UNE 80305 quan s'utilitzi ciment blanc.
Els additius han de regular la hidratació del revestiment, plastificar i
millorar el procés de cura.
Mida del granulat: 0,7 - 2 mm
Quantitat de ciment per kg preparat: 0,2 - 0,25 kg
Duresa del granulat (escala de Mohs): 7
Densitat: 1,5 g/cm3
PERFIL BUIT DE PVC:
Perfil buit de PVC extrusionat, per a col·locar prèviament al formigonament
del paviment i formar junts de retracció del formigó.
Ha de tenir una superfície llisa, un color i un disseny uniformes i no ha de
tenir irregularitats.
Ha de ser recte, de secció constant i no ha de presentar deformacions que no
siguin les típiques línies d'una correcta extrusió.
Densitat (UNE 53-020, mètode B): 1400 - 1500 kg/m3
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118, 50 N, 50°C/h): >= 80°C
Percentatge de cendres (UNE 53-090, mètode A, 950°C, 4 h): <= 14%
Resistència a la tracció (UNE 53-141): >= 40 N/mm2
Allargament a trencament (UNE 53-141): >= 110%
Resistència a l'impacte a 23°C (UNE 53-141): >= 1 kgm
Resistència a l'acetona (UNE 53-141): Sense esquerdes ni desmoronament
Estabilitat dimensional (UNE 53-141): <= 2%
Toleràncies:
- Gruix: ± 0,5 mm
- Alçària: ± 1 mm
- Pes: ± 5%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
POLS DE MARBRE:
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe
amb el terreny i de manera que no s'alterin les seves característiques.
POLS DE QUARS:
En el sac hi han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pes net
- Data de preparació
- Distintiu de qualitat, si en té
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves
condicions.
PERFIL BUIT DE PVC:
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.
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B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9H -

MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS

B9H1 - MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb
ganulometria continua i, eventualment, additius, de manera que totes les
partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de
lligant, prèviament escalfats (excepte, eventualment, el pols mineral
d’aportació ), la qual posada en obra es realitza a una temperatura molt
superior a la d’ambient.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha
d’e star carbonitzada o sobreescalfada.
La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes:
- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels
materials constitutius
- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals
El Codi de designació de la mescla s’ha de formular: AC D surf/base/bin
lligant granulometria:
- AC: Formigó asfàltic
- D: Granulometria màxima del granulat
- surf/base/bin: us previst, capa de rodadura/base/intermitja
- lligant: designació del lligant utilitzat
- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la
mescla; densa (D), semidensa (S) o grossa (G)
- MAM:si la mescla es de mòdul alt
Requisits dels materials constitutius:
- Ll igant utilitzat pot ser dels tipus següents:
- B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591
- BM: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023
- Betum de grau alt segons UNE-EN 13924
- BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú
- BMC: Betum modificat amb polímers , amb addició de cautxú segons UNE-EN
14023
- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir
amb els valors especificats.
- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del
10% en massa sobre el total de la mescla, d’asfalt reciclat provinent de
mescles de betum de pavimentació, el lligant ha de complir amb l’ especificat
en l’apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1
- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més
del 20% en massa sobre el total de la mescla, d’asfalt reciclat provinent de
mescles de betum de pavimentació , el lligant ha de complir amb l’especificat
en l’apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN 13108-1
- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les
especificacions de la UNE-EN 13043, en funció de l’ús previst
- La quantitat de filler afegit ha de ser l’especificada
- En mescles amb asfalt reciclat s’ha d’especificar la mescla origen de
l’asfalt.
- La granulometria màxima dels granulats de l’asfalt reciclat no ha de ser més
gran que la granulometria mà xima de la mescla. Les propietats dels granulats
de l’asfalt reciclat han de complir els requisits especificats per als
granulats de la mescla.
- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques generals de la mescla:

- Composició: La granulometria s’ha d’ expressar en percentatge en massa
del granulat total. Els continguts de lligant i d’additius s’han d’expressar
en percentatges en massa de la mescla total. Els percentatges que passen pels
tamisos, amb excepció del tamís de 0,063 mm, s’han d’expressar amb una
aproximació de l’1%, per al contingut de lligant, el percentatge que passi pel
tamís de 0,063 mm i qualsevol contingut d’additius, s’ha d’expressar amb una
aproximació del 0,1%
- Granulometria: Els requisits per a la granulometria s’han d’expressar
en forma dels valors màxim i mínim per selecció dels percentatges que passen
pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm.
Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s’han de
seleccionar dels següents:
- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043 ): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm,
11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm, 31,5 mm
- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10
mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 31,5 mm
El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba
granulomètrica seleccionada, no ha d’excedir dels valors màxim i mínim
especificats en la taula 1 o 2 de la UNE-EN 13108-1
- Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d’estar entre els valors
màxim i mínim seleccionats de les categories del contingut de forats de les
taules 3 i 4 de la UNE-EN 13108-1.
- El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte
homogeni amb els granulats totalment recoberts pel lligant i no han de tenir
evidències d’aglomeracions dels granulats fins
- Sensibilitat a l’aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel
fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la categoria de
coeficient de resistència a la tracció indirecta ITSR, segons l’especificat en
la taula 5 de la UNE-EN 13108-1.
- Resistència a l’abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20):
El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a
la categoria del material, segons l’especificat en la taula 6 de la UNE-EN
13108-1.
- Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20): El valor
declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la
categoria del material, segons l’especificat en les taules 7, 8 i 9 de la UNEEN 13108-1.
- Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc
(Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.
- Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El
material ha d’estar classificat en alguna de les categories següents: bona,
moderada, pobre o sense requisit
- Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El
valor declarat per el fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a
la classificació del material en alguna de les categories especificades en la
taula 10 de la UNE-EN 13108-1.
- Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13): En betum de grau de
pavimentació la temperatura màxima de la mescla declarada per el fabricant, ha
de ser menor que el límit superior especificat en la taula 11 de la UNE-EN
13108-1. El fabricant ha de declarar la temperatura mínima en el moment de
distribució de la mescla. En betums modificats, de grau alt de duresa o
additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas aquestes
temperatures han d’estar declarades per el fabricant.
- Caracterí stiques de la mescla amb especificació empírica:
- Contingut d’asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o
amb additiu modificador i/o en mescles amb betum modificat o modificador:
- Capes de rodadura: <= 10% en massa
- Capes de regularització, intermèdies o base: <= 20% en massa
- Granulometria: S’ha de complir l’especificat en l’article 5.3.1.2 de
la UNE-EN 13108-1
- Contingut de lligant: El valor declarat per el fabricant ha de ser
com a mínim el corresponent a la categoria del producte segons l’especificat
en la taula 13 de la UNE-EN 13108-1
- Additius: El fabricant ha d’especificar el tipus i la quantitat de
cada additiu constitutiu

- Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats
per el fabricant han de complir l’especificat en l’article 5.3.2 de la UNE-EN
13108-1, en funció de la categoria del material.
- Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20): El valor
declarat per el fabricant ha de complir els límits corresponents a la
classificació del material en alguna de les categories especificades en les
taules 18 i 19 de la UNE-EN 13108-1.
- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20): El valor
declarat per el fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la
classificació del material en alguna de les categories especificades en la
taula 20 de la UNE-EN 13108-1.
- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20): El
valor declarat per el fabricant ha de complir els límits corresponents a la
classificació del material en alguna de les categories especificades en la
taula 21 de la UNE-EN 13108-1.
- Característiques de la mescla amb especificació fonamental:
- Contingut de lligant: >=3%
- Rigidesa (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats per el fabricant han
de complir els valors màxim i mínim corresponents a la classificació del
material en alguna de les categories especificades en les taules 22 i 23 de la
UNE-EN 13108-1.
- Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial
(UNE-EN 13108-20): Els valors declarats per el fabricant han de complir els
valors màxims corresponents a la classificació del material en alguna de les
categories especificades en la taula 24 de la UNE-EN 13108-1.
- Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20): El valor declarat per el
fabricant ha de complir el límit corresponent a la classificació del material
en alguna de les categories especificades en la taula 25 de la UNE-EN 13108-1.
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES PER A US EN CARRETERES:
S’ han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en
l’article 542 del PG 3:
- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a us en ferms com a capa de
rodadura, intermèdia, regularització o base
- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a us en ferms com a
capa intermèdia o base
No s’ha d’iniciar la fabricació de la mescla fins que la DF no hagi aprovat la
fórmula de treball.
El tipus de lligant hidrocarbonat segons la funció de la capa, ha d’estar
entre els definits en la taula 542.1 del PG 3.
L’aportació de granulats procedents de fresat de mescles bituminoses en
calent, en capes base i intermèdies ha de ser < 10% en massa total de la
mescla, sempre que no provinguin de mescles que tinguin deformacions
plàstiques.
Si s’incorporen productes (fibres, materials elastomèrics, etc.), cal
determinar la proporció i el lligant utilitzat, de manera que a més de les
propietats addicionals, es garanteixi el comportament de la mescla mínim,
similar al obtingut amb el lligant bituminó s dels especificats en l’article
215 del PG 3.
Granulometria: Els requisits per a la granulometria s’han d’expressar en
relació als granulats combinats, inclòs el pols mineral, per els tamisos: 45
mm, 32 mm, 22 mm, 16 mm, 8 mm, 4 mm, 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm i 0,063 mm (UNEEN 933-2), en funció del tipus de granulometria de la mescla, els valors han
d’estar inclosos dins d’ algun dels tamisos fixats en la taula 542.9 del PG 3.
El valor s’ha d’expressar en percentatge del granulat total amb una
aproximació de l’1%, amb excepció del tamís 0,063 que s’ha d’expressar amb una
aproximació del 0,1%.
Contingut de lligant:
- Capa de rodadura, mescla densa i semidensa: >= 4,50%
- Capa intermèdia, mescla densa i semidensa: >= 4,50%
- Capa intermèdia, mescla mòdul alt: >= 4,50%
- Capa base, mescla semidensa i grossa: >= 3,65%
- Capa base, mescla mòdul alt: >= 4,75%
En granulats amb densitat (d) diferent a 2,65 g/cm3, els valors anteriors
s’han de corregir multiplicant per el factor x = 2,65/d.
Relació entre el percentatge de pols mineral i el de lligant ambdós expressats
en relació de la massa total del granulat sec, inclòs el pols mineral: Ha de
complir el valor especificat en la taula 542.12 del PG 3.

Contingut de forats: Ha de complir l’establert en la taula 542.13 del PG 3
determinat segons les normes següents:
- Mescles D <= 22 mm: UNE-EN 12697-30
- Mescles D > 22 mm: UNE-EN 12697-32
Resistè ncia a la deformació permanent (UNE-EN 12697-22): Ha de complir
l’establert en les taules 542.14a o 542.14b del PG 3.
Sensibilitat a l’aigua (UNE-EN 12697-12):
- Capes base i intermèdia: >= 80%
- Capes de rodadura: >= 80%
Toleràncies:
- Granulometria de la fórmula de treball, referides a la massa total de
granulats (inclòs pols mineral):
- Tamisos superiors al 2 mm (UNE-EN 933-2 ): ± 4%
- Tamís 2 mm (UNE-EN 933-2): ± 3%
- Tamisos entre 2 i 0,063 mm (UNE-EN 933-2): ± 2%
- Tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2): ± 1%
- Dotació de lligant hidrocarbonat, referida a la massa total de la mescla
(inclòs pols mineral): ± 0,3%
MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT:
El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en
calent, no pot superar el 10% de la massa total de la mescla.
Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26): >= 11.000 MPa
Resistè ncia a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100
micres/m (valor de la deformació per a 1 milió de cicles)
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i
estanca, neta i tractada per a evitar l'adherè ncia de la mescla.
La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l’abocament en
l’estenedora, el camió només la toqui mitjançant els rodets previstos per a
aquest fi.
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures,
per tal d'evitar el refredament.
La mescla s'ha d'aplicar immediatament.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral
d'aportació utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte
1: Hormigón bituminoso.
MESCLES PER A US EN CARRETERES:
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
* Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542-Mezclas bituminosas
en caliente tipo hormigón bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de
rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
En l’albarà d’entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de
constar com a mínim, la informació següent:
- Identificació del fabricant i de la planta de mescla
- Codi d’identificació de la mescla

- Com s’ha d’obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la
conformitat amb la UNE-EN
- Detalls de tots els additius
- Designació de la mescla segons l’apartat 7 de la UNE-EN 13108-1
- Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 131081 en mescles per a us en aeroports
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del
marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control
de producció en fàbrica
- Referència a la norma europea EN
- Descripció del producte: nom genèric, material i us previst
- Informació de les característiques essencials segons l’annex ZA de la
UNE-EN
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa
l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit:
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de
Control de la Producció en Fàbrica
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de
Nivell o Classe: A***, D, E, F o CWFT****:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de
Nivell o Classe: (A, B, C)**. ** Materials el comportament dels quals enfront
del foc no té perquè canviar durant el procés de producció:
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de
tipus
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de
Nivell o Classe: (A, B, C)*. * Materials el comportament dels quals enfront
del foc pot ser que canviï durant el procés de producció (en general, aquells
de composició química, per exemple, retardants del foc, o aquells en els quals
un canvi en la seva composició pot dur a canvis en la seva reacció enfront del
foc):
- Sistema 1: Certificació de Conformitat CE
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES
PER A US EN CARRETERES:
La fó rmula de treball estudiada en laboratori i verificada en la central de
fabricació, ha d’incloure com a mínim, la informació següent:
- Identificació i proporció de cada fracció de granulat en l’alimentació i, en
el seu cas, desprès de la classificació en calent.
- Granulometria dels granulats combinats, inclòs el pols mineral, per als
tamisos 45 mm; 32 mm; 22 mm; 16 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm i
0,063 mm de la UNE-EN 933-2 que corresponguin per a cada tipus de mescla
expressada en percentatge del granulat tota l amb una aproximació de l’1%,
excepte el tamís 0,063 que s’ha d’expressar amb una aproximació del 0,1%
- Dosificació , en el seu cas, de pols mineral d’aportació, expressada en
percentatge del granulat total amb una aproximació del 0,1%
- Tipus i característiques del lligant hidrocarbonat
- Dosificació del lligant hidrocarbonat referida a la massa de la mescla total
(inclòs el pols mineral), i la d’additius al lligant, referida a la massa del
lligant hidrocarbonat
- En el seu cas, tipus i dotació de les addicions a la mescla bituminosa,
referida a la massa total de la mescla
- Densitat mí nima a aconseguir
- Els temps a exigir per a la mescla de granulats en sec i per a la mescla
dels granulats amb el lligant
- Les temperatures màxima i mínima d’escalfament previ de granulats i lligant.
En cap cas s’ha d’ introduir en el mesclador granulat a una temperatura
superior a la del lligant en més de 15ºC.
- La temperatura de mescla amb betums asfàltics s’ha de fixar dins del rang
corresponent a una viscositat del betum de 150 a 300 cSt. En el cas de betums

millorats amb cautxú o de betums modificats amb polímers, en la temperatura de
mescla s’ha de tenir en compte el rang recomanat per el fabricant
- La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega dels elements de
transport
- La temperatura mínima de la mescla a l’iniciar i acabar la compactació
- En el cas en que s’utilitzin addicions, s’ha d’incloure les prescripcions
necessàries sobre la forma d’incorporació i temps de mesclat
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la
documentació del fabricant.
Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els
documents que acompanyen el marcatge CE compleixen amb les especificacions
definides en aquest plec.
La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri
oportuns, en aquest cas s’han de realitzar segons l’especificat en l’apartat
542.9.3.1 del PG 3.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’han d’utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida.
S’ ha de rebutjar les mescles que els valors declarats per el fabricant
incompleixin amb les especificacions del plec de condicions.
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BARANES I AMPITS

BB14 - PASSAMANS PER A BARANES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BB14C320.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Perfil d'acabament del travesser superior de baranes.
S'han considerat els materials següents:
- De roure, melis o pi roig
- De llautó
- D'alumini
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La cara superior ha de tenir la forma adequada a l'ús, i la inferior ha
d'estar preparada per a rebre el perfil del travesser.
Toleràncies:
- LLargària del perfil: ± 1 mm
- Secció del perfil: ± 2,5%
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Torsió del perfil: ± 1°/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1°
PASSAMANS DE FUSTA:
Perfil massís de fusta per a un acabament del travesser superior.
La fusta no ha de tenir d'altres defectes que els esmentats com a admissibles.

El perfil no ha de tenir nusos morts.
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra
fongs i insectes.
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.
El conjunt de barana ha de complir les condicions subjectives requerides per
la DF.
Característiques de la fusta:
+------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Roure
¦
Melis
¦
Pi roig
¦
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦
¦Resist. compressió ¦
45 N/mm2
¦
60,4 N/mm2 ¦
40 N/mm2
¦
¦ (UNE 56-535)
¦
¦
¦
¦
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦
¦ Resist. flexió
¦
60 N/mm2
¦ 115 N/mm2
¦
80 N/mm2
¦
¦ (UNE 56-537)
¦
¦
¦
¦
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦
¦Resist. a l'esforç ¦
7,5 N/mm2
¦
4,5 N/mm2 ¦
3 N/mm2
¦
¦
tallant
¦
¦
¦
¦
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦
¦ Densitat seca
¦0,63-0,8 kg/dm3 ¦ >=0,85 kg/dm3 ¦ 0,54-0,70 kg/dm3 ¦
¦ (UNE 56-531)
¦
¦
¦
¦
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦
¦ Densitat verda
¦ >=1,08 kg/dm3 ¦ >=1,03 kg/dm3 ¦ >= 0,75 kg/dm3
¦
+------------------------------------------------------------------------+
Diàmetre dels nusos vius de la fusta: <= 5 mm
Superfície dels fongs blancs: <= 20% de la peça
Llargària de les esquerdes superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN
1310): <= 5% de la peça
Humitat dels perfils (UNE 56529): <= 12%
Diferència de la humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56-529): <= 6%
PASSAMANS D'ALUMINI:
Perfil buit d'aliatge d'alumini per a acabament del travesser superior.
El perfil ha de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini.
Ha d'estar protegit superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, i segellat
posteriorment.
Ha de tenir un aspecte uniforme, brillant i sense esquerdes ni defectes
superficials.
La secció i el gruix de les parets dels perfils s'han d'ajustar a allò que
s'ha previst a la DT.
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini,
cargols autoroscants o cargols amb rosca mètrica.
Tipus d'alumini (UNE 38-337): Aliatge Al 0,7 Mg Si
Anodització del perfil (UNE 38-010): >= 15 micres
Qualitat del segellat. Mètode de la gota colorant (UNE 38-017). Mitjana total
(M): 0 <= M <= 2
Càrrega de ruptura (per a un gruix <= 25 mm UNE 38-337): >= 130 N/mm2
Duresa Brinell (per a un gruix <= 25 mm UNE_EN_ISO 6506/1): >= 45
PASSAMANS DE LLAUTÓ:
Perfil buit de llautó per a acabament del travesser superior.
El perfil s'ha d'obtenir del procés de laminatge en fred de l'aliatge.
Ha de tenir un aspecte uniforme, brillant i sense esquerdes ni defectes
superficials.
La secció i el gruix de les parets dels perfils s'han d'ajustar a allò que
s'ha previst a la DT.
La unió entre perfils s'ha de fer amb cargols d'acer inoxidable o de llautó,
autoroscants o amb rosca mètrica.
Tipus de llautó (UNE 37-103): Aleació Cu-Zn
Amplària del passamà: >= 45 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions
exigides.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on
pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments.
Microesferes de vidre i granulat antilliscant per a marques vials
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
MICROESFERES DE VIDRE:
Partícules de vidre esfériques, transparents destinades a assegurar la
visibilitat nocturna de les marques vials per retrorreflexió dels feixos de
llum incidents, des dels fars d'un vehicle, al seu conductor.
La granulometria es descriurà fixant els límits inferior i superior dels
percentatges de massa retinguda acumulada de microesferes retingudes en els
tamisos d'assaig ISO 565(R40/3).
+---------------------------------------+
¦
Tamís
¦Massa retinguda ¦
¦ (ISO 565 R 40/3)
¦
acumulada
¦
¦
¦ (% en pes)
¦
¦---------------------¦-----------------¦
¦Superior de seguretat¦
0 a 2
¦
¦Superior nominal
¦
0 a 10
¦
¦Intermedis
¦ N1 a N2 (*)
¦
¦Inferior nominal
¦
95 a 100
¦
+---------------------------------------+
* N2-N1 <= 40
Microesferes defectuoses (MELC 12.30):
- Diametre < 1 mm: < 20%
- Diametre >= 1 mm: < 30%
Índex de refracció (MELC 12.31):
- Classe A: >= 1,5
- Classe B: >= 1,7
- Classe C: >= 1,9
Resistència a l'aigua: Sense alteració superficial
Resistència als àcids: Sense alteració superficial
Resistència al clorur càlcic: Sense alteració superficial
Resistència al sulfur sòdic: Sense alteració superficial
Aquests valors s'han de comprovar segons la norma UNE_EN 1423.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PINTURA:
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.
MICROESFERES DE VIDRE I GRANULAT ANTILLISCANT:
Subministrament: En envàs tancat.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que 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
PINTURA:
* UNE 135200-2:1997 EX Equipamiento para la señalización vial. Señalización
horizontal. Parte 2: Materiales. Ensayos de laboratorio.
MICROESFERES DE VIDRE:
* 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.
UNE-EN 1423:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de
postmezclado. Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de
ambos.
GRANULAT ANTILLISCANT:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES MICROESFERES DE
VIDRE:
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 zones aptes per a la circulació:
- Sistema 1: Certificació de Conformitat CE
Cada envàs h a de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb
els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que
a més haurà de tenir la següent informació:
- Nom o marca d’identificació del fabricant i direcció registrada
- Les dues últimes xifres de l’any de fabricació del producte
- Número del certificat de conformitat CE
- El número i any d’aquesta norma Europea (UNE-EN 1423)
- Descripció del producte
- El número de lot i massa neta
- La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat
- Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del
producte:
- Índex de refracció
- Granulometria
- Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants)
- En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants,
les proporcions d’ambdós.
OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA:
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.
- 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.
OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE:
- 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.
- Per a cada subministrament, s’exigirà el certificat de qualitat del
fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:
- Microesferes defectuoses (UNE-EN 1423/A1)
- Índex de refracció (UNE-EN 1423/A1)
- Resistència a agents químics (UNE-EN 1423)
- Granulomètric (UNE-EN 1423/A1)
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.
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES PER A PINTURA:
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.
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES PER A LES MICROESFERES DE VIDRE:
La presa de mostres, es realitzarà d’acord a les indicacions de la norma UNEEN 1423/A1.
- En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d’
identificació es realitzarà amb els següents criteris:
- Microesferes: 3 pots d’ 1 kg a la sortida de la màquina, obtinguts al
començament, a la meitat i al final del buidat del tanc, i sobre 1 sac
original de 25 kg.
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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BBA1 - MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS

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
PINTURA:
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
PINTURA:
* 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 PER A PINTURA:
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.
- 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.
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES PER A PINTURA:
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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BBM1 - SENYALS

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
- Microesferes de vidre
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
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 135331
- 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 rotura
- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6):
- Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni
reblaniments
- A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig
- Resistència a la boira salina: Ha de complir especificacions art.3.7
- Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9):
- No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables
- Envelliment artificial: Ha de complir les condicions art. 3.9.
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 capaços 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 superfície <= 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 superfície 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
135350, 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%
MICROESFERES DE VIDRE:
Partícules de vidre esfériques, transparents destinades a assegurar la
visibilitat nocturna de les marques vials per retrorreflexió dels feixos de
llum incidents, des dels fars d'un vehicle, al seu conductor.
No ha de tenir defectes a la superfície que alterin el fenomen catadiòptric.
La granulometria es descriurà fixant els límits inferior i superior dels
percentatges de massa retinguda acumulada de microesferes retingudes en els
tamisos d'assaig ISO 565(R40/3).
+---------------------------------------+
¦
Tamís
¦Massa retinguda ¦
¦ (ISO 565 R 40/3)
¦
acumulada
¦
¦
¦ (% en pes)
¦
¦---------------------¦-----------------¦
¦Superior de seguretat¦
0 a 2
¦
¦Superior nominal
¦
0 a 10
¦
¦Intermedis
¦ N1 a N2 (*)
¦
¦Inferior nominal
¦
95 a 100
¦
+---------------------------------------+
* N2-N1 <= 40
Microesferes defectuoses (MELC 12.30):
- Diametre < 1 mm: < 20%
- Diametre >= 1 mm: < 30%
Índex de refracció (MELC 12.31):
- Classe A: >= 1,5
- Classe B: >= 1,7
- Classe C: >= 1,9
Resistència a l'aigua: Sense alteració superficial
Resistència als àcids: Sense alteració superficial
Resistència al clorur càlcic: Sense alteració superficial
Resistència al sulfur sòdic: Sense alteració superficial
Aquests valors s'han de comprovar segons la norma UNE_EN 1423.
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 símbol de les plaques i el
nombre d'unitats.

Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense
contacte directe amb el terra.
MICROESFERES DE VIDRE:
Subministrament: En envàs tancat.
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord
amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de
conformitat CE del producte
Cada envàs ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb
els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que
a més haurà de tenir la següent informació:
- Nom o marca d’identificació del fabricant i direcció registrada
- Les dues últimes xifres de l’any de fabricació del producte
- Número del certificat de conformitat CE
- El número i any d’aquesta norma Europea (UNE-EN 1423:1997)
- Descripció del producte
- El número de lot i massa neta
- La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat
- Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del
producte:
- Índex de refracció
- Granulometria
- Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants)
- En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants,
les proporcions d’ambdós.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves
condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element 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.
MICROESFERES DE VIDRE:
UNE-EN 1423:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de
postmezclado. Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de
ambos.
UNE-EN 1423/A1:2004 Productos de marcas viales. Productos de post-mezclado,
microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezcla de ambos.
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BBMZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat.
S'han considerat els elements següents:
- Suport de perfil d'acer galvanitzat per a barreres de seguretat flexibles
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització
- Amortidor per a barreres de seguretat flexibles
- Captallums per a barreres de seguretat
- Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat
- Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat
- Captallums retrorreflectants per a senyalització horitzontal, per a fixar
al paviment
SUPORTS:
Els elements de suport han de ser d’acer galvanitzat per immersió en calent,
segons la norma UNE-EN ISO 1461.
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte.
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.
Han d’estar preparats per a la unió a l’element que suporten per mitjà de
cargols o abraçadores.
El tall s’ha de fer per mitjà d'oxitall.
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant
i les dimensions han de ser les especificades en el projecte.
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant.
Tipus d'acer: S235JR (UNE-EN 10025-2)
Límit elàstic mínim:
- Gruix e <= 16 mm: 235 N/mm2
- 16 mm < e <= 40 mm: 225 N/mm2
- 40 mm < e <= 65 mm: 215 N/mm2
Resistència a tracció:
Gruix e < 3 mm: 360 a 510 N/mm2
3 mm <= e <= 65 mm: 340 a 470 N/mm2
Tots els elements accessoris estaran protegits contra la corrosió mitjançant
el procediment de galvanitzat en calent, conforme a la norma UNE 37507 en el
cas de cargols i d’elements de fixació, i conforme a la UNE EN ISO 1461 en el
cas de pals i altres elements.
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.
Protecció de galvanització (UNE-EN ISO 1461):
>= 505 g/m2
Puresa del zinc: >= 99%
Adherència del recobriment (UNE-EN ISO 1461):
Ha de complir
Continuïtat del recobriment (UNE-EN ISO 1461): Ha de complir
SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent per a suport de barreres de
seguretat.
En el cas de suports per a barreres de seguretat, s’ utilitzaran del tipus UPN
o C, en les condicions de la norma UNE 135-122. El pal C-120 es podrà

substituir per un pal de perfil laminat UPN-120 per a longitud de pal de 2,4
m.
Dimensions i toleràncies de suports tipus C: UNE 135122.
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)
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
(mm)

Allargament mínim (%)
Longitudinal Transversal

<=40

26

24

> 40
<=65

25

23

AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Amortidor tipus bionda, format per un perfil d'acer laminat i galvanitzat en
calent, per a barreres de seguretat.
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.
Tipus d'acer: S235JR (UNE-EN 10025-2)
Protecció de galvanització (UNE-EN ISO 1461) : >= 505 g/m2
Puresa del zinc (UNE-EN 1179): >= 98,5%
Gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461): 70 micres
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.
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.
Unió separadors al suport:
- Cargols, femelles i volanderes: M16 x 35 (segons DIN 7989 07.74, DIN 7990
10.89, UNE-EN 24034)
- Qualitat dels cargols: 5.6
Unió entre barreres:
- Cargols i volanderes segons fig.11 UNE 135-122
- Qualitat dels cargols: 4.6
- Femelles: M16 (UNE-EN 24034)
Pas dels cargols: Pas mètric
Femelles: Hexagonal tipus DIN M16
Volandera: M16
Volandera a la unió entre bandes: Circulars
Volanderes a la unió banda-separador: Rectangular 85x85 mm
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Terminal en forma de cua d'oreneta format per una banda d'acer laminat i
galvanitzat en calent.
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.
El tall del terminal s'ha de fer per mitjà d'oxitall.
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i
les dimensions han de ser les especificades a la figura 13 UNE 135-122.
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant.
Tipus d'acer: S235JR (UNE-EN 10025-2)
Allargament fins a la ruptura: >= 26%
Gruix de la planxa: 3 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUPORTS:
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.
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT:

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.
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i
el símbol de designació de l'acer.
Emmagatzematge: En el mateix lloc on serà col·locat, de manera que no
s'alterin les seves característiques.
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:
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram
contigu i al seu suport.
BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT, AMORTIDORS, CAPTALLUMS I TERMINALS EN FORMS DE CUA
DE PEIX:
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)
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT:
* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización
vertical de carreteras. 1984.
CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT:
* 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.
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ I TERMINALS EN FORMA DE CUA DE PEIX
PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
* UNE 135122:1999 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras
metálicas. Elementos accesorios de las barreras metálicas. Materiales,
dimensiones, formas de fabricaión y ensayos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que identifiquen el fabricant, i
recepció del corresponent certificat de qualitat on es garanteixen les condicions indicades al plec. Atenció
especial a l’aspecte superficial del galvanitzat.
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS:

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 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.
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 segü ents 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’ú s de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del
fabricant.
Els resultats dels assaigs d’identificació compliran les condicions del plec. En cas d’incompliment en una
comprovació, es repetirà l’assaig sobre dues mostres mé s del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan
aquests resultin satisfactoris.
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MATERIALS PER A DRENATGES

BD5Z - MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD5ZACC0.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o
interceptors i materials complementaris per a pous de registre.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i reixa practicable o fixa per a embornals
- Bastiment de perfil d’acer, amb o sense traves
- Reixa practicable o fixa
S’ han considerat els materials següents per a tapes i reixes
- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les
càrregues del trànsit.
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de
vianants i/o de vehicles, s’han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en
alguna de les classes següents:
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i
ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees
d’estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la
vorada de la vorera s’extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m
sobre la vorera
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals
estabilitzats i zones d’aparcament per a tot tipus de vehícles.
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje
(paviments d’aeroports, molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments
d’aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d’ estar protegits contra la
corrossió.
El dispositiu ha d’ estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon
estat per tal de ser utilitzat.
Les tapes o reixes metàl· liques, han de tenir la superficie superior
antilliscant.
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material,
ambdós han de tenir una adherencia satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus as sentaments. El conjunt
no ha de produir soroll al trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d’ estar asegurades en la seva posició contra el
desplaçament degut al trànsit amb una fondària d’encastament suficient o amb
un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels
següents procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui
obrir amb una eina d’us normal.
El diss eny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa
en relació amb el bastiment.
S’ han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la
tapa o reixa i la seva apertura.
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La
pressió del recolzament corresponent a la càrrega d’assaig no ha de superar
els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l’esta bilitat de la reixa o
tapa en condicions d’us.

L’ alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E
600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm.
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana,
només les reixes de la classe D 400 poden tenir una superficie cóncava.
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment
i tancament, han de complir les especificacions següents:
- Un o dos elements:
- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o més elements:
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm
- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm
Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm
Toleràncies:
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
- Dimensions: ± 1 mm
- Guerxament: ± 2 mm
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir
les condicions següents:
Superfície de ventilació:
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre
igual a la pas lliure
- Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2
Dimensions dels forats de ventilació:
- Ranures:
- Llargària: <= 170 mm
- Amplària:
- Classes A 15 a B 125: 18-25 mm
- Classes C 250 a F 900: 18-32 mm
- Forats:
- Diàmetre:
- Classes A 15 a B 125: 18-38 mm
- Classes C 250 a F 900: 30-38 mm
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L’a ngle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim
de 100º.
REIXA:
Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d’ estar determinades en
funció de la capacitat de desgüàs de la reixa i han d’estar uniformement
repartits en l’obertura lliure.
La superfície d’absorció no ha de ser menor que el 30% de l’obertura lliure.
L’amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir
l’especificat en l’apartat 7.9.1 i 7.9.2 de la UNE-EN 124.
BASTIMENT:
Ha de ser pla i ben escairat.
Els perfils que el formen han de ser rectes quan el bastiment és rectangular.
Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a
cada angle si el bastiment és rectangular i tres si és circular.
Separació entre potes d'ancoratge: <= 60 cm
Llargària dels elements de fixació: >= 30 mm
Toleràncies:
- Alçària del bastiment: ± 1,5 mm
- Amplària (sempre que l'encaix de la reixa sigui el correcte): <= 0,25%
llargària
- Rectitud dels perfils: Fletxa: <= 0,25% llargària
- Dimensions exteriors del bastiment: ± 2 mm
BASTIMENT D'ACER GALVANITZAT AMB TRAVES:
Ha d'anar reforçat amb traves soldades de tub de secció quadrada o de passamà
del mateix material.
Separació entre traves: <= 100 cm
Dimensions del tub de travada: 20 x 20 mm
Alçària del passamà de travada: 60 mm
REIXA FIXA:
Ha de portar potes d'ancoratge distribuides uniformement i, com a mínim, una a
cada angle si el bastiment és rectangular i tres si és circular.

Separació entre potes d'ancoratge: <= 60 cm
Llargària dels elements de fixació: >= 30 mm
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contí nua que ha
de cobrir a l’element completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes,
escrostonament, ni altres defectes superficials.
DISPOSITIUS DE TANCAMENT D’ACER:
Gruix: >= 2,75 mm
Gruix i massa del galvanitzat:
- Gruix de l’acer >= 2,75 a < 5 mm: >= 50 micres i 350 g/m2
- Gruix de l’acer >= 5 mm: >= 65 micres i 450 g/m2
ELEMENTS DE FOSA:
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la
norma UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a
la norma UNE-EN 1563).
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol
altre tipus de residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments,
inclusions de sorra, gotes fredes, etc.).
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i
sense zones de fosa blanca.
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les
corresponents a la cara superior.
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la
mateixa colada.
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111): >= 180
N/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10%
Contingut de fòsfor: <= 0,15%
Contingut de sofre: <= 0,14%
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT:
Ha de ser de perfils conformats d'acer S235JR, soldats.
El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura.
El recobriment de zinc ha d’estar ben adherit. Ha de ser llis, sense
discontinuïtats, exfoliacions ni taques.
Límit elàstic de l'acer: >= 240 N/mm2
Resistència a tracció de l'acer: >= 340 N/mm2
Massa de recobriment del galvanitzat: >= 360 g/m2
Puresa del zinc de recobriment: >= 98,5%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BASTIMENT:
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb
les condicions exigides i amb l'escairat previst.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per
tal d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques.
BASTIMENT I TAPA O REIXA:
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre
de peces que conté i les seves dimensions.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per
tal d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de
circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción,
ensayos tipo, marcado, control de calidad.
ELEMENTS DE FOSA GRIS:
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de
suministro de piezas moldeadas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les
indicacions següents:
- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en tè
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d’ acord a les condicions
del plec.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s’han de realitzar segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptarà l’ú s de materials que no arribin acompanyats del corresponent
certificat de qualitat del fabricant.
En cas de disconformitat d’un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peç
a assajada i s’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les
peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del
subministrament.
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TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS

BD7F - TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament.
S'han considerat els tipus següents:
- Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col·lectors
- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió
- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió
- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL:
Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La
unió de la banda ha d'estar soldada químicament.
La cara interior del tub ha de ser llisa.

La cara exterior del tub ha de ser nervada.
En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T".
El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les
càrregues interiors i exteriors que rebrà quan estigui en servei.
Característiques de la banda de PVC:
- Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3
- Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millonèsimes/°C, <= 80
millonèsimes/°C
- Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C
- Resistència a la tracció simple: 50 N/mm2
- Allargament al trencament: >= 80%
- Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2
- Opacitat: 0,2%
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ
L’aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d’é sser llisa, neta
i exempta de fissures, cavitats, i d’altres defectes superficials. El material
no pot contenir cap impuresa visible sense augment.
El color del tub ha de ser gris o marró i uniforme en tot el gruix de la
paret.
La paret del tub ha de ser opac.
Característiques mecàniques:
- Resistència a l’impacte: d’acord amb UNE-EN 1452-2.
- Resistència a la pressió interna: d’acord amb UNE-EN 1452-2.
Característiques físiques:
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST): >= 80°C d’acord amb assaig UNE-EN
727
- Retracció longitudinal: <= 5% d’acord amb assaig UNE-EN 743.
- Grau de gelificació: No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície
de la proveta d’acord amb assaig UNE-EN 580.
Els junts d’estanqueïtat i adhesius han d’estar conformes a UNE-EN 1452-2.
Toleràncies:
- Diàmetre exterior:
- 25-32-40-50: 0,2 mm.
- 63-75-90: 0,3 mm.
- 110-125: 0,4 mm.
- 140-160: 0,5 mm
- 180-200: 0,6 mm
- 225: 0,7 mm
- 250: 0,8 mm
- 280: 0,9 mm
- 315: 1,0 mm
- 355: 1,1 mm
- 400: 1,2mm
- 450: 1,4mm
- 500: 1,5 mm
- 560: 1,7 mm
- 630: 1,9 mm
- 710-800-900-1000: 2,0 mm
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la pressió admissible.
UNE-EN 1452-2
- Llargàira i embocadures: d’acord amb UNE-EN 1456-1 i UNE-EN 1452-2
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ
L’aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d’é sser llisa, neta
i exempta de fissures, cavitats, i d’altres defectes superficials. El material
no pot contenir cap impuresa visible sense augment.
Aquests tubs es col·locaran d’acord amb un codi d’aplicació:

- “D” codi per a àrea d’aplicació que es situa a menys d’1m de l’edifici i on
els tubs i accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d’evacuació
d’aigües residuals de d’edifici.
- “U” codi per a àrea d’aplicació que es situa a més d’1m de l’ edifici al que
es connecta el sistema de canalització enterrada.
Característiques mecàniques:
- Resistència a l’impacte: d’acord amb assaigs especificats en UNE-EN 1401-1
Característiques físiques:
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. D’acord amb assaig UNE-EN
727
- Retracció longitudinal en calent <=5%. D’acord amb assaig UNE-EN 743
- Grau de gelificació: No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície
de la proveta d’acord amb assaig UNE-EN 580.
Els junts d’estanqueïtat i adhesius han d’estar conformes a UNE-EN 1401-1.
Toleràncies:
- Dià metre exterior:
- 110-125: 0,3mm.
- 160: 0,4 mm
- 200-250: 0,5 mm
- 315: 0,6 mm
- 355-400: 0,7 mm
- 450: 0,8 mm
- 500: 0,9 mm
- 630: 1,1 mm
- 710: 1,2mm
- 800: 1,3 mm
- 900: 1,5 mm
- 1000: 1,6 mm
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la sèrie del tub d’acord
amb taules UNE-EN 1401-1
- Llargària útil o efectiva no ha d’ésser inferior a la declarada pel
fabricant.
- Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus
en relació a l’eix del tub. d’acord amb UNE-EN 1401-1.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions
exigides.
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben
ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfí cies
planes, s'han de capicular les esbocadures per capes o bé situar-les en un
mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària de la
pila ha de ser <= 1,5 m.
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
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para
saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no

plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el
sistema.
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para
conducción de agua. Poli(Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2:
Tubos
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para
saneamiento enterrado sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado
(PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA SENSE PRESSIÓ:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Els tubs per sanejament amb pressió, han d’anar marcats o impresos directament sobre el tub a intervals
d’ 1 m. de forma que sigui llegible després d’emmagatzemar-los, exposició a l’intempèrie i instal·lació , i
mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin
desfavorablement sobre l’aptitud del tub.
El tub ha d’anar marcat amb la següent informació com a mínim:
- Número normativa (UNE-EN 1456-1)
- Nom i/o marca comercial
- Material (PVC-U)
- Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret
- Pressió nominal
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant
produeix en diferents ciutats).
- Número de la línia d’extrusió
Els tubs per sanejament sense pressió, han d’ anar marcats o impresos directament sobre el tub de forma
que sigui llegible després d’emmagatzemar-los, en exposició a l’intempèrie i en la instal·lació , i mantenirse llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin
desfavorablement sobre l’aptitud del tub.
El tub ha d’anar marcat amb la següent informació com a mínim:
- Número normativa ( UNE-EN 1401-1)
- Codi de l’àrea d’aplicació (U o UD)
- Nom i/o marca comercial
- Dimensió nominal
- Gruix mínim de la paret o SDR
- Material (PVC-U)
- Rigidesa anular nominal
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant
produeix en diferents ciutats.
- Prestacions en clima fred (si és el cas)
OPERACIONS DE CONTROL:

- Abans de començar l’obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l’obra, es
demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions
tècniques, incloent els resultats dels assaigs segü ents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Resistè ncia a la tracció (UNE 53112)
- Allargament fins a la ruptura (UNE 53112)
- Resistència a la pressió interna (UNE-EN 921)
- Densitat (UNE-EN ISO 11833-1)
- Resistència al diclorometà a una temperatura especificada (UNE-EN 580)
- Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727)
- Retracció longitudinal en calent (EN 743)
- Estanquitat a l’aigua (UNE-EN 1277)
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 744)
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.
- Es comprovaran per cada 200 m o fracció de tub d’un mateix diàmetre que s’hagi de col·locar, i sobre
una mostra de 2 tubs, les característiques geomètriques següents:
- 5 mesures del diàmetre exterior (1 tub)
- 5 mesures de longitud (1tub)
- N mesures del gruix (1 tub) depenen del diàmetre nominal (DN):
- 8 mesures per DN <= 250
- 12 mesures per 250 < DN <= 630
- 24 mesures per DN > 630
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un
país de la UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de
procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Control estructural i físic:
- No s’autoritzarà la col·locació de peces que no vagin acompanyades del certificat del fabricant.
- En el cas de que un dels assaigs no resulti satisfactori, es repetirà sobre 2 mostres més del lot assajat.
Només s’acceptarà el lot, amb l’excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin
correctes.
Control geomètric:
- En el cas de que resultat d’una mesura no resulti satisfactori, es repetirà la mesura sobre 2 altres tubs.
- Només s’acceptarà el lot, amb l’excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin
correctes.
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BD7 -

TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS

BD7J - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD7JN180,BD7JG180.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub de polietilè de densitat alta apte per a unions soldades per a l'execució
d'obres d’evacuació d’aigües residuals en canalitzacions subterrànies.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir
bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
Els tubs han de poder unir-se entre sí mitjançant el sistema de soldadura
descrit a la UNE 53394.
Les unions han de tenir la resistència definida en la UNE 53365.
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben
visible les dades següents:
- Designació comercial
- Referència del material (PE 50A)
- Diàmetre nominal en mm
- Gruix nominal en mm
- Pressió nominal en MPa
- Any de fabricació
- UNE 53365
Material constitutiu:
- Polietilè d’alta densitat tal i com es defineix en la norma UNE-EN ISO 18721.
- Negre de carboni amb les característiques següents:
- Densitat: 1500- 2000 kg/m3
- Mida mitjana de la partícula: 0,010- 0,025 micres
Les característiques físiques i químiques dels tubs han de complir
l’especificat en l’apartat 5.2.3 de la UNE 53365.
Ha de superar els assaigs d’estanquitat, resistència a la pressió interna i de
rigidesa circumferèncial, descrits a la UNE 53365.
Diàmetre i gruix de la paret:
+-----------------------------------------------------+
¦ Diàmetre
¦
Gruix de la paret
¦ Tolerància ¦
¦ Nominal
¦
(mm)
¦
màxima
¦
¦
(mm)
¦-------------------------¦
DN
¦
¦
¦ Serie 12.5 ¦ Serie 8
¦
(mm)
¦
¦
¦ PN 0,4 MPa ¦ PN 0,6 MPa ¦
¦
¦-------------¦------------¦------------¦-------------¦
¦
110
¦
4,2
¦
6,6
¦
+ 1,0
¦
¦
125
¦
4,8
¦
7,4
¦
+ 1,2
¦
¦
140
¦
5,4
¦
8,3
¦
+ 1,3
¦
¦
160
¦
6,2
¦
9,5
¦
+ 1,5
¦
¦
180
¦
6,9
¦
10,7
¦
+ 1,7
¦
¦
200
¦
7,7
¦
11,9
¦
+ 1,8
¦
¦
225
¦
8,6
¦
13,4
¦
+ 2,1
¦
¦
250
¦
9,6
¦
14,8
¦
+ 2,3
¦
¦
280
¦
10,7
¦
16,6
¦
+ 2,6
¦
¦
315
¦
12,1
¦
18,7
¦
+ 2,9
¦

¦
355
¦
13,6
¦
21,1
¦
+ 3,2
¦
¦
400
¦
15,3
¦
23,7
¦
+ 3,6
¦
¦
450
¦
17,2
¦
26,7
¦
+ 4,1
¦
¦
500
¦
19,1
¦
29,6
¦
+ 4,5
¦
¦
560
¦
21,4
¦
33,2
¦
+ 5,0
¦
¦
630
¦
24,1
¦
37,4
¦
+ 5,0
¦
¦
710
¦
27,2
¦
42,0
¦
+ 5,0
¦
¦
800
¦
30,6
¦
47,4
¦
+ 5,0
¦
+-----------------------------------------------------+
Toleràncies:
- Diàmetre exterior mig (arrodonit al 0,1 mm superior): + 0,009 DN mm, <= +
5,0
- Ovalació (arrodonit al 0,1 mm superior) (DN = diàmetre nominal en mm):
- Tubs rectes: <= 0,02 DN mm
- Tubs subministrat en rotlle: <= 0,06 DN mm
- Gruix de la paret (arrodonit al 0,1 mm superior) (e = gruix nominal en mm):
- Tubs gruix nominal <= 24 mm: 0,1e + 0,2 mm
- Tubs gruix nominal > 24 mm: 0,15 e + 0,2 mm
- Llargària (23 ± 2ºC): + 10 mm
No s’admeten toleràncies negatives en cap de les dimensions del tub.
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53365.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions
exigides.
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben
ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies
planes.
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 53365:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de alta densidad para uniones
soldadas, usados para canalizaciones subterráneas, enterradas o no, empleadas
para la evacuación y desagües. Características y métodos de ensayo.
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BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BDD -

MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE

BDDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDDZ5DE0.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o
interceptors i materials complementaris per a pous de registre.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions
- Complements per a pou de registre:
- Graó d’acer galvanitzat
- Graó de fosa
- Fleix d’acer inoxidable i anells d’expansió per a junt d’estanquitat
entre el tub i el pou de registre
S’han considerat els materials següents per a tapes i reixes
- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les
càrregues del trànsit.
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de
vianants i/o de vehicles, s’han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en
alguna de les classes següents:
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i
ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees
d’estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la
vorada de la vorera s’extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m
sobre la vorera
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals
estabilitzats i zones d’aparcament per a tot tipus de vehícles.
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje
(paviments d’aeroports, molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments
d’aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d’estar protegits contra la
corrossió.
El dispositiu ha d’estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon
estat per tal de ser utilitzat.
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior
antilliscant.
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material,
ambdós han de tenir una adherencia satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt
no ha de produir soroll al trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d’estar asegurades en la seva posició contra el
desplaçament degut al trànsit amb una fondària d’encastament suficient o amb
un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels
següents procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui
obrir amb una eina d’us normal.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa
en relació amb el bastiment.
S’han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la
tapa o reixa i la seva apertura.
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La
pressió del recolzament corresponent a la càrrega d’assaig no ha de superar
els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l’estabilitat de la reixa o
tapa en condicions d’us.
L’alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E
600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm.
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només
les reixes de la classe D 400 poden tenir una superficie cóncava.

El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d’home, s’han
d’ajustar a les normes de seguretat en funció del lloc a on s’instal·lin. En
general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm.
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les
indicacions següents:
- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en tè
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment
i tancament, han de complir les especificacions següents:
- Un o dos elements:
- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o més elements:
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm
- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm
Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm
Toleràncies:
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
- Dimensions: ± 1 mm
- Guerxament: ± 2 mm
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir
les condicions següents:
Superfície de ventilació:
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre
igual a la pas lliure
- Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2
Dimensions dels forats de ventilació:
- Ranures:
- Llargària: <= 170 mm
- Amplària:
- Classes A 15 a B 125: 18-25 mm
- Classes C 250 a F 900: 18-32 mm
- Forats:
- Diàmetre:
- Classes A 15 a B 125: 18-38 mm
- Classes C 250 a F 900: 30-38 mm
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L’angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim
de 100º.
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de
cobrir a l’element completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes,
escrostonament, ni altres defectes superficials.
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat,
les arestes i superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han
d’estar protegides amb una xapa de fosa o d’acer galvanitzat en calent.
Gruix mínim de fosa o d’acer:
- A 15: >= 2 mm
- B 125: >= 3 mm
- C 250: >= 5 mm
- D 400: >= 6 mm
- E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:
- Classe B 15 a F 900:
>= 40 N/mm2
- Classe A 15: >= 25 N/mm2
Gruix del recobriment de formigó de l’armadura d’acer: >= 20 mm
ELEMENTS DE FOSA:
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol
altre tipus de residu.

No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments,
inclusions de sorra, gotes fredes, etc.).
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i
sense zones de fosa blanca.
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les
corresponents a la cara superior.
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la
mateixa colada.
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111): >= 180
N/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10%
Contingut de fòsfor: <= 0,15%
Contingut de sofre: <= 0,14%
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:
Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent.
El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems,
per a facilitar l'ancoratge.
Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla.
La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent.
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques,
discontinuïtats, exfoliacions, etc.
Resistència a la tracció: 340 - 500 N/mm2
Límit elàstic (UNE 7-474): >= 220 N/mm2
Allargament a la ruptura: >= 23%
Toleràncies:
- Dimensions: ± 2 mm
- Guerxament: ± 1 mm
- Diàmetre del rodó: - 5%
GRAÓ DE FOSA:
Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular.
El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la
peça.
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar
les càrregues de servei.
A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant.
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118): >= 380 N/mm2
Allargament a la ruptura: >= 17%
Contingut de perlita: <= 5%
Contingut de cementita a les zones d'encastament: <= 4%
Toleràncies:
- Dimensions: ± 2 mm
- Guerxament: ± 1 mm
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:
Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça
al pou de registre i una brida d'acer per a la unió de la peça amb el tub,
configurant un junt flexible entre el pou de registre i el tub.
La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals.
El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic.
El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que
puguin afectar la seva funció.
No ha de tenir porus.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BASTIMENT I TAPA O REIXA:
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre
de peces que conté i les seves dimensions.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per
tal d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques.
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:
Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del
fabricant.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
GRAÓ:
Subministrament: Empaquetats sobre palets.

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les
seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de
circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción,
ensayos tipo, marcado, control de calidad.
ELEMENTS DE FOSA GRIS:
*UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de
suministro de piezas moldeadas.
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
GRAÓ DE FOSA:
*UNE 36118:1973 Fundición con granito esferoidal. Tipos y condiciones de
recepción y suministro de piezas moldeadas.
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:
*UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para
tuberías de suministro de agua, drenaje y alcantarillado. Especificaciones de
los materiales.
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MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o
interceptors i materials complementaris per a pous de registre.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions
S’han considerat els materials següents per a tapes i reixes
- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les
càrregues del trànsit.
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de
vianants i/o de vehicles, s’han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en
alguna de les classes següents:
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i
ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees
d’estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la
vorada de la vorera s’extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m
sobre la vorera

- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals
estabilitzats i zones d’aparcament per a tot tipus de vehícles.
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje
(paviments d’aeroports, molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments
d’aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d’estar protegits contra la
corrossió.
El dispositiu ha d’estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon
estat per tal de ser utilitzat.
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior
antilliscant.
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material,
ambdós han de tenir una adherencia satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt
no ha de produir soroll al trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d’estar asegurades en la seva posició contra el
desplaçament degut al trànsit amb una fondària d’encastament suficient o amb
un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels
següents procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui
obrir amb una eina d’us normal.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa
en relació amb el bastiment.
S’han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la
tapa o reixa i la seva apertura.
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La
pressió del recolzament corresponent a la càrrega d’assaig no ha de superar
els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l’estabilitat de la reixa o
tapa en condicions d’us.
L’alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E
600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm.
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només
les reixes de la classe D 400 poden tenir una superficie cóncava.
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d’home, s’han
d’ajustar a les normes de seguretat en funció del lloc a on s’instal·lin. En
general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm.
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les
indicacions següents:
- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en tè
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment
i tancament, han de complir les especificacions següents:
- Un o dos elements:
- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o més elements:
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm
- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm
Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm
Toleràncies:
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
- Dimensions: ± 1 mm
- Guerxament: ± 2 mm
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir
les condicions següents:
Superfície de ventilació:
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre
igual a la pas lliure
- Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2
Dimensions dels forats de ventilació:

- Ranures:
- Llargària: <= 170 mm
- Amplària:
- Classes A 15 a B 125: 18-25 mm
- Classes C 250 a F 900: 18-32 mm
- Forats:
- Diàmetre:
- Classes A 15 a B 125: 18-38 mm
- Classes C 250 a F 900: 30-38 mm
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L’angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim
de 100º.
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de
cobrir a l’element completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes,
escrostonament, ni altres defectes superficials.
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat,
les arestes i superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han
d’estar protegides amb una xapa de fosa o d’acer galvanitzat en calent.
Gruix mínim de fosa o d’acer:
- A 15: >= 2 mm
- B 125: >= 3 mm
- C 250: >= 5 mm
- D 400: >= 6 mm
- E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:
- Classe B 15 a F 900:
>= 40 N/mm2
- Classe A 15: >= 25 N/mm2
Gruix del recobriment de formigó de l’armadura d’acer: >= 20 mm
ELEMENTS DE FOSA:
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol
altre tipus de residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments,
inclusions de sorra, gotes fredes, etc.).
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i
sense zones de fosa blanca.
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les
corresponents a la cara superior.
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la
mateixa colada.
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111): >= 180
N/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10%
Contingut de fòsfor: <= 0,15%
Contingut de sofre: <= 0,14%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BASTIMENT I TAPA O REIXA:
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre
de peces que conté i les seves dimensions.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per
tal d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de
circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción,
ensayos tipo, marcado, control de calidad.
ELEMENTS DE FOSA GRIS:
*UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de
suministro de piezas moldeadas.
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BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BDK -

MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

BDK2 - PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Pericons prefabricats de formigó armat vibrat, no pretesat per al registre de
canalitzacions de servei.
S'han considerat els elements següents:
- Pericons tipus DF per a instal·lacions de telefonia
- Pericons tipus HF per a instal·lacions de telefonia
- Pericons tipus MF per a instal·lacions de telefonia
CONDICIONS GENERALS:
El pericó ha d'incorporar la tapa i el bastiment.
La forma i dimensions dels pericons han de ser els definits per la companyia
subministradora.
Ha de portar dos ancoratges situats en dues superfícies oposades, per tal de
facilitar la manipulació de l'element, aquests ancoratges han de resistir els
esforços deguts al pes i manipulació del pericó.
Han d'incorporar dos suports per a la fixació de politges per a l'estesa de
cables, situats en les parets transversals. Han d'estar centrats i a sota de
les obertures d'entrada de conductes.
Han d'incorporar els suports necessaris per a la instal·lació i fixació dels
conductes en el interior del pericó.
Ha de portar un bastiment metàl·lic com a remat de la part superior.
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el
desplaçament degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb
un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels
següents procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui
obrir amb una eina d'us normal.
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior
antilliscant.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa
en relació amb el bastiment.
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la
tapa o reixa i la seva apertura.
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat,
les arestes i superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han
d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent.

Gruix mínim de fosa o d'acer:
- A 15: >= 2 mm
- B 125: >= 3 mm
- C 250: >= 5 mm
- D 400: >= 6 mm
- E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:
- Classe B 15 a F 900:
>= 40 N/mm2
- Classe A 15: >= 25 N/mm2
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer: >= 20 mm
PERICONS TIPUS DF:
En el centre de la solera hi ha d'haver una bonera de 20x20 de costat i 10 cm
de fondària. En la vora superior de la bonera hi ha d'haver un bastiment
format per angulars de 40x4 cm, ancorat per gafes o patilles en el formigó de
la solera. Sobre el bastiment s'hi ha de recolzar la reixeta de la bonera.
La solera ha de tenir un pendent de l'1% cap a la bonera.
Les utilitats d'aquest pericó poden ser:
- Donar pas (amb empalmament en el seu cas) a cables que segueixin en la
mateixa direcció o que canviïn de direcció en el pericó. En aquest últim cas
el nombre de parells de cables no ha de ser superior a 400 per calibres 0,405,
300 per calibre 0,51, 150 per calibre 0,64 i 100 per calibre 0,9, si
l'empalmament es múltiple, tampoc ha de superar aquests límits la suma dels
parells dels cables en el costat ramificat de l'empalmament.
- Donar accés a un pedestal d'armaris d'interconnexió
- Donar pas, amb canvi de direcció, en el seu cas, a escomeses o grups
d'escomeses
El nombre d'empalmaments del pericó es de quatre.
PERICONS TIPUS HF:
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de
circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción,
ensayos de tipo, marcado, control de calidad.
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BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG1 -

CAIXES I ARMARIS

BG1A - ARMARIS METÀL·LICS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Armaris metàl·lics per a servei interior o exterior, amb porta.

S'han considerat els tipus de serveis següents:
- Interior
- Exterior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una o dues portes.
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegida amb pintura
anticorrosiva. Ha de portar tapetes amb junt d'estanquitat per al pas de tubs
i orificis per a la seva fixació.
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos
punts.
Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser
superior a 120°.
El cos, la placa de muntatge i la tapa han de portar borns de presa de terra.
Gruix de la xapa d'acer: >= 1 mm
Si la porta té finestra, aquesta ha de ser de metacrilat transparent.
INTERIOR:
La porta ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de
protecció.
Grau de protecció per a interior (UNE 20-324): >= IP-427
EXTERIOR:
La unió entre la porta i el cos s'ha de fer mitjantçant perfils adequats i amb
junts d'estanquitat que garanteixin el grau de protecció.
Grau de protecció per a exterior (UNE 20-324): >= IP-557

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats
i dels raigs del sol.
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
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BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG2 -

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS
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 ú s 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
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
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:
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:
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.
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BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG2 -

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS

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 la exterior i corrugada la
interior
- Tubs de material lliure d’halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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.
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.
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
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element 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.
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BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG2 -

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG23 - TUBS RÍGIDS METÀL.LICS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal.
S’han contemplat els següents tipus de tubs:
- Tubs d’acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un acabat galvanitzat, tant interiorment com exteriorment.
Ha de suportar les variacions de temperatura sense deformació.
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.
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 feixos de tubs de llargària >= 3 m.
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
Emmagatzematge: En posició horitzontal i en llocs protegits contra els
impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element 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.
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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

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, de tensió assignada 0,6/1kV.
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-K 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.
- Cables trenats en feix amb conductor de coure, de designació UNE RZ 0,6/1kV
- Cables amb conductor de coure de designació UNE RFV 0,6/1 kV i UNE RVFV
0,6/1 kV
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.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1kV I RZ1–K (AS) 0,6/1 kV
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les
normes UNE 21-011 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)
En els cables de designació RV 0,671 kV, l'aïllament ha de ser de polietilè
reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1 i la coberta ha de ser de
policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1. La coberta 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.
En els cables de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV l'aïllament ha de ser de
polietilè reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1 i la coberta ha de
una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha de
complir les especificacions de la norma UNE 21123-4. La coberta 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.
CONDUCTORS DE DESIGNACIÓ UNE RVFV 0,6/1kV:
Ha d'estar compost de conductor de coure, aïllament de polietilè reticulat,
armadura de fleixos d'acer sobre material de reblert i coberta de policlorur
de vinil. El cable RFV 0,6/1kV incorporà a més, una coberta interna de PVC,
extruïda entre els materials de reblert i l'armadura metàl·lica.
El conductor serà de coure recuit. Les característiques físiques i mecàniques
del conductor de coure han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-022.
L'aïllament ha de ser una mescla sòlida extruïda de polietilè reticulat (XLPE)
del tipus DIX-3 segons UNE HD-603.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al
conductor. Entre l'aïllament i el conductor es pot col·locar una cinta de
separació, no higroscòpica, fàcilment separable del conductor.
Els colors vàlids per a l'aïllament són:
- Fase: negre marró o gris
- Neutre: blau clar
- Terra: llistat de groc i verd
Gruix de l'aïllament:
+------------------------------------------------------------------+
¦ Secció (mm2) ¦ 4 a 6 ¦ 10 a 16 ¦ 25 a 35 ¦ 50 ¦ 95 ¦ 150 ¦ 240 ¦
¦------------------------------------------------------------------¦
¦ Gruix (mm) ¦ 0,7 ¦
0,7
¦
0,9
¦ 1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,4 ¦ 2,2 ¦
+------------------------------------------------------------------+
El cable tindrà un reblert extruït de materials adequats a la temperatura
màxima admissible pel conductor, en règim normal, i compatible amb els
components del cable amb els que estigui en contacte.
Aquest reblert intern ha de cercar completament el cablejat dels conductors
aïllats i podrà penetrar en els vuits intermitjos, donant-li al cable una
secció raonablement circular.
El material de reblert s'ha de poder separar fàcilment de l'aïllament del
conductor.
La protecció metàl·lica del cable consistirà en dos fleixos d'acer enrotllats
en forma d'hèlix a dretes al voltant del reblert o de la coberta interior
segons el cas.
Els fleixos s'aplicaran helicoidalment en dues capes, de manera que el fleix
exterior quedi centrat aproximadament en l'espai lliure deixat per les voltes
del fleix interior. L'espai lliure existent entre dues voltes adjacents de
cada fleix, no excedirà el 50% de l'amplària del fleix.
El gruix del fleix d'acer en funció del diàmetre aparent del cable es:
+--------------------------------------------+
¦
Diàmetre fictici sota
¦ Gruix del ¦
¦
l'armadura
¦
fleix
¦
¦
(mm)
¦
d'acer
¦
¦------------------------------¦
(mm)
¦
¦ Superior a
¦ Inferior a ¦
¦
¦--------------------------------------------¦
¦
¦
30
¦
0,2
¦

¦
30
¦
70
¦
0,5
¦
¦
70
¦
¦
0,8
¦
+--------------------------------------------+
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) tipus DMV-18 segons UNE HD603.
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles en la seva
superfície.
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense causar danys als
fleixos d'acer.
Ha de ser de color negre.
Gruix de la coberta protectora:
- Valor nominal: El valor nominal ha de ser igual a 0,035 D + 1,0 mm a on D és
el diàmetre fictici en mil·límetres mesurat sota la coberta segons UNE 21-123.
- Valor mínim: En sis mesures la mitja del gruix no pot ser inferior al valor
nominal, i a la vegada cap de les sis mesures pot ser inferior al valor
nominal en més del 20% + 0,1 mm.
Marcat del cable (coberta exterior): El cable anirà marcat a la seva coberta
exterior mitjançant gravat o marcat en relleu. La informació que ha de
proporcionar el marcat de la coberta és:
- Marca d'origen: Nom del fabricant o marca enregistrada que permeti
identificar al fabricant.
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.
- Tipus de conductor (designació segons normes UNE)
La distància entre el final d'una marca i el principi de la següent serà
inferior o igual a 500 mm.
Marcat dels conductors aïllats (aïllament): Els conductors aïllats
s'identificaran per colors o per números. La coloració es durà a terme o be
amb un aïllament de color uniforme, o be amb un colorat superficial.
Si hi ha més d'un conductor de coloració negra o marró, un d'ells pot estar
marcat amb una línia blanca de 0,5 mm de gruix, però no pot cobrir més del 5%
de la superfície de l'aïllament.
Quan la identificació es realitza per numeració, la impressió dels números es
farà amb un color contrastant amb el color dels conductors aïllats. El marcat
es durà a terme d'acord amb les prescripcions de la norma UNE 21 089. La
separació màxima entre marques en aquest cas serà inferior a 275 mm.
La combinació dels colors groc i verd del conductor de seguretat es durà a
terme tenint en conte que en un tram de 15 mm de llargària, un d'aquest colors
ha de cobrir com a mínim el 30% i com a màxim el 70 % de la superfície del
conductor aïllat, havent de cobrir la resta l'altre color.
Els conductors aïllats han d'estar cablejats a esquerres. El pas del cablejat
serà com a màxim igual a 30 vegades el diàmetre aparent del cable mesurat
sobre el feix de conductors aïllats.
Temperatura màxima de l'aïllament en servei normal:
<= 90°C
Temperatura màxima de l'aïllament en curtcircuit (5 s màxim): <= 250°C
Temperatura màxima de la coberta en servei normal: <= 90ºC
Tensió màxima admissible (c.a.):
- Entre conductors aïllats: <= 1 kV
- Entre conductors aïllats i terra: <= 0,6 kV
Tensió assignada màxima respecte a terra en xarxes de corrent continua: <=
1,8 kV
Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament:
- Valor mig: >= Valor nominal
- Valor mínim: >= 0,1 mm + 10% (valor nominal)
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ 0,6/1 kV:
Estarà constituït per una coberta aïlant de polietilè reticulat (XLPE). Ha de
ser de color negre.
El feix de cables estarà trenat de forma visible en hèlix a esquerres.
Temperatura de la coberta aïllant en servei normal: <= 90°C
Temperatura de la coberta aïllant 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
Tensió assignada màxima respecte a terra en xarxes de c.c.: 1.8 kV
Els conductors de fase han d'anar marcats a la seva coberta, de forma
indeleble i ben visible, amb els números 1, 2, 3 i 4 amb un guió a la seva

base, invertits alternativament 180º i amb una separació entre marques no
superior a 100 mm.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines.
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.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV.
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.
UNE UNE-HD 603-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular.
Características
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los
conductores aislados
de los cables eléctricos.
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.
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.
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
UNE-HD 603-96 (1) "Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte
1 Prescripciones generales."
CONDUCTORS DE DESIGNACIÓ UNE RVFV 0,6/1kV:
UNE-HD 603-95 (6B) Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte
6: Cables aislados con XLPE, armados. Sección B: Cables armados sin conductor
concéntrico (tipo 6B).
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ 0,6/1 kV:
UNE 21-030-03 Conductores aislados cableados en haz, de tensión asignada
0,6/1kV, para líneas de distribución y acometidas.
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BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG3 -

CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA

BG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS
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
Subministrament: En bobines o tambors.
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
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.
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.
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BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGD -

MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

BGD1 - PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500
mm de llargària , de diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3 mm, estàndard o de 300 micres.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de
coure que l'ha de cobrir totalment.
Gruix del recobriment de coure:
+----------------------------------------+
¦Tipus
¦ Estàndard ¦ 300 micres ¦
¦---------------¦-----------¦------------¦
¦Gruix (micres) ¦
>= 10
¦
>= 300
¦
+----------------------------------------+
Toleràncies:
- Llargària: ± 3 mm
- Diàmetre: ± 0,2 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En feixos.
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
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 DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i
homologacions dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que les característiques
l'especificat en Projecte.
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- 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.
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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.
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BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW1 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes,
armaris o centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas,
la seva qualitat.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques
d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats
i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris
caixes, armaris o centralitzacions de comptadors.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

per

al

muntatge
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BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW3 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ
BAIXA
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini
tipus VV 0,6/1 Kv, rodons de coure, platines de coure o canalitzacions
conductores.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors
de coure, conductors de coure nus, conductors d'alumini, rodons de coure,
platines de coure, canalitzacions o conductors de seguretat, i no han de fer
disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques
d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les
humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de
conductor de coure, d'1 m de conductor de coure nu, d'1 m de conductor
d'alumini, d'1 m de rodó de coure, d'1 m de platina de coure, d'1 m de
canalització o d'1 m de conductor de seguretat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGY -

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS
ELÈCTRIQUES

BGY3 - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS
DE TENSIÓ BAIXA

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.
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.
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BG - MATERIALS 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
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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
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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BH - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
BHU -

LÀMPADES

BHU8 - LÀMPADES FLUORESCENTS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Làmpades fluorescents estàndard.
Es consideren els següents tipus de làmpades fluorescents:
- Làmpades estàndard de llum blanca càlida (TL-D /33)
- Làmpades estàndard de llum blanca freda (TL-D /54)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les làmpades han d'estar formades per un tub que conté el gas ionitzat, i un
casquet metàl·lic normalitzat per al connexionat i la subjecció de la làmpada
a cadascun dels extrems del tub.
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. Queda expressament
prohibit l'ús de làmpades amb l'ampolla o casquet defectuosos.
Característiques dimensionals i funcionals:
+----------------------------------------------------------+
¦Potència (W)
¦ 18 ¦ 36 ¦ 58 ¦
¦----------------------------------------------------------¦
¦Diàmetre màxim de l'ampolla (mm)
¦ 26 ¦ 26 ¦ 26 ¦
¦----------------------------------------------------------¦
¦Llargària màxima amb casquet inclòs (mm)¦ 604 ¦ 1214¦ 1514¦
¦----------------------------------------------------------¦
¦Llargària sense considerar les patilles ¦
¦
¦
¦
¦de contacte dels portalàmpades (mm)
¦ 595 ¦ 1205¦ 1506¦
¦----------------------------------------------------------¦
¦Posició de funcionament
¦Univ.¦
¦Univ.¦
+----------------------------------------------------------+
Característiques fotomètriques:
+--------------------------------------------------+
¦Potència (W)
¦ 18 ¦ 36 ¦ 58 ¦
¦--------------------------------------------------¦
¦Flux lluminós (lm)
¦ 1150¦ 2850¦ 4600¦
¦--------------------------------------------------¦

¦Rendiment lluminós (lm/W)
¦ 64 ¦ 79 ¦ 79 ¦
+--------------------------------------------------+
Grau de reproducció cromàtica de les làmpades estàndard:
- Llum blanca càlida (TL-D /33): Ra 63
- Llum blanca freda (TL-D /54): Ra 72
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Cada làmpada ha d'anar en la seva capsa.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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 DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l'embalatge hi han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant
- Potència nominal
- Tensió de la xarxa a la que va destinada la làmpada
- Tipus de làmpada

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i
homologacions dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció i identificació dels materials
- Verificació de les característiques de les lluminàries
- Verificació dels equips auxiliars
- Verificar sistema de manteniment i conservació
- Realització
realitzats.

i

emissió

d'informes

amb

resultats

de

controls

i

proves

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips
característiques, excepte que DF estipuli quantitats superiors.
En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum
comprovarà la correcta regulació de cadascuna de les llumeneres.

d'igual

natural

es

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.

____________________________________________________________________________

BH - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per
a llums, projectors o elements de control, regulació o encesa d’instal·lacions
d’il·luminació.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les
lluminàries, i no han de fer disminuir les característiques pròpies del
conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques
d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Dimensions en cm
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats
i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQ1 -

BANCS

BQ11 - BANCS DE FUSTA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BQ115NRG.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Bancs de fusta tropical pintats i envernissats amb suports de fosa o de
passamà.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar formats amb pletines d'estructura i de reforç, seient i respatller
de llistons de fusta de Guinea, amb els cantells roms, fixats a l'estructura
amb cargols passadors de pressió cadmiats, de cap esfèric.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
L'acabat de la fusta ha de ser dues capes de pintura sintètica, amb una capa
prèvia de preparació.
L'estructura metàl·lica ha de tenir un acabat amb una mà de pintura
antioxidant i dues d'esmalt.
Les bases de les potes han de tenir espàrrecs roscats per a l'ancoratge.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
Llargària dels espàrrecs: >= 25 mm
Toleràncies:
- Dimensions: ± 20 mm
- Separació entre llistons: ± 1,5 mm
- Paral·lelisme entre llistons: ± 2 mm (no acumulatius)
- Guerxament dels llistons: ± 2 mm/m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalats.
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que
no es deformin i en llocs protegits d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant.
- Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Comprovacion s geomètriques i de dimensions.
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls indicats s’aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o que
arribin a l’obra sense el certificat de garantia corresponent.

____________________________________________________________________________

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQ2 -

PAPERERES

BQ21 - PAPERERES TRABUCABLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQ21BC60.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Papereres trabucables de planxa pintada amb base perforada, vores arrodonides
i suports de tub.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El cilindre de la paperera ha de ser de planxa rebordonada doblement a la part
superior i de planxa perforada a la base. Ha de tenir uns reforços en els
punts de subjecció dels suports. Els suports han de tenir elements quepermetin
el gir de la paperera i una tanca per a bloquejar-la.
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Ha d'anar acabada amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt.
Els tubs de suport han de tenir la llargària adequada per tal que, en
encastar-los a la base d'ancoratge, la part superior de la paperera quedi a 80
cm del terra.
El punt de rotació de la paperera respecte al suport ha d'estar situat en el
seu terç superior.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
Alçària: 50 cm
Tipus d'acer: S235JR
Gruix de la planxa metàl·lica: 1 mm
Gruix de la planxa perforada: 1 mm
Toleràncies:
- Dimensions: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades.
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que
no es deformin i en llocs protegits d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQ4 -

PILONES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements per a impedir el pas de vehicles fets de fosa, acer o formigó.
Poden ser per a deixar fixos al paviment, o retràctils, amb mecanismes
hidràulics o manuals.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir la forma i dimensions indicats a la DT.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Han de tenir els mecanismes de fixació amb tots els accessoris necessaris per
a la seva instal·lació.
Les pilones retràctils no han de tenir cap defecte que impedeixi el moviment
complet de retracció. Han de portar tots els accessoris necessaris per a la
connexió amb els mecanismes de regulació.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalats i protegits.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit dels impactes i sense contacte
directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant.
- Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Comprovacions geomètriques i de dimensions.
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les
condicions indicades o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia
corresponent.

____________________________________________________________________________

BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
BR3 -

CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS
SUPERFICIALS

BR3P - TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BR3PAM01,BR3PE250.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl.
S'han considerat els tipus següents:
- Terra vegetal
- Terra àcida
- Terra volcànica
- Escorça de pi
- Encoixinament per a hidrosembra
TERRA VEGETAL:
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.
La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un
terreny i amb un alt contingut de matèria orgànica.
La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un
terreny i amb incorporació d'adobs orgànics.
Mida dels materials petris: <= 20 mm
Mida dels terrossos:
- Terra vegetal garbellada: <= 16 mm
- Terra vegetal no garbellada: <= 40 mm
Composició granulomètrica:
- Sorra: 50 - 75%
- Llim i argila: < 30%
- Calç: < 10%
- Matèria orgànica (MO): 2% <= MO <= 10%
Composició química:
- Nitrogen: 1/1000
- Fósfor total (P2O5 assimilable): 150 ppm (0,3%)
- Potasi (K2O assimilable): 80 ppm (0,1/1000)
- pH: 6 <= pH <= 7,5
TERRA DE BOSC O TERRA ÀCIDA:
Terra natural provinent de la capa superficial d'un bosc de plantes
acidòfiles.
Composició granulomètrica:
- Sorra: 50 - 75%
- Llim i argila: < 30%
- Calç: < 10%
- Matèria orgànica: > 4%
Composició química:
- Nitrogen: 1/1000
- Fósfor total (P2O5 assimilable): 150 ppm (0,3%)
- Potasi (K2O assimilable): 80 ppm (0,1/1000)
- pH: 5 <= pH <= 6,5
TERRA VOLCÀNICA:
Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador.

Granulometria: 4 - 16 mm
Calç: < 10%
Densitat aparent seca: 680 kg/m3
ESCORÇA DE PI:
Escorça de pi triturada i completament fermentada.
Calç: < 10%
pH: 6
Densitat aparent seca: 230 kg/m3
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:
Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel·lulosa desfibrada, palla de
cereal triturada i paper reciclat.
No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors.
Grandària màxima: 25 mm
Composició:
- Cel·lulosa desfibrada: 40%
- Palla de cereal: 50%
- Paper reciclat: 60%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI:
Subministrament: En sacs o a granel.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:
Subministrament: En bales empaquetades.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Als sacs hi han de figurar les següents dades:
- Identificació del producte
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pes net
OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte
identificació tal i com s’indica a les especificacions.
- Recepció del certificat de garantia, d’acord a les condicions especificades,
i si és el cas, dels documents acreditatius de la disposició de l’etiqueta
ecològica europea.
- Abans de començar l’aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb
una freqüè ncia de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a
l’anàlisi estàndard de terra vegetal, amb la determinació de:
- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua.
- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).
- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.
- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).
- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en
nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15,
16 (b), 8, segons MOA III
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els
criteris indicats a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ acceptaran materials que no arribin correctament identificats i
acompanyats del certificat de garantia corresponent. Els productes a utilitzar
s’ajustaran a les condicions exigides al plec de condicions tècniques.

____________________________________________________________________________

BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
BR4 -

ARBRES I PLANTES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
- Llavors de barreges de cespitoses
- Pans d'herba de barreges de cespitoses
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- Llavors
- Pa d'herba
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut
o, en tot cas, en empreses de reconeguda solvència.
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al
gènere o espècie a què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de
l'espècie o cultivar, edat i localització.
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada,
etc).
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions
de l'article 4.4.2 de la norma NTJ 07A.
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les
especificacions de l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A.
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal,
especialment pel que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com
d'altres plagues i malalties que puguin afectar la qualitat i valor
d'utilització del material vegetal.
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del
passaport sanitari.
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni
símptomes d'haver-los patit anteriorment.
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical
ben ramificat, la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un
equilibri entre la part aèria i la part subterrània. Les arrels han de
presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es recomanable
que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o
superiors a 2 cm en els arbusts.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de
tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar
abans d'un any i mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les
plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels.

La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de
terra o mida del contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació
d'aquestes dades s'ha de fer d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A.
CONÍFERES I RESINOSES:
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat
pròpies de la seva espècie i mida.
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més
distant al mateix.
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit
de creixement de l'espècie-varietat.
ARBRES PLANIFOLIS:
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de
l'arrel.
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels
perímetres individuals.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de
tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.
Alçaria del pa de terra:
- Arbres de fulla caduca: Diàmetre del pa de terra x 0,7
- Arbres de fulla persistent: Diàmetre del pa de terra x 1,2
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8
del perímetre del tronc.
PALMERES I PALMIFORMES:
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son
palmeres unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical.
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de
tenir estrangulacions.
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu
original.
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de
l'arrel.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció
dels primers palmons.
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre
l'estípit i el interior del contenidor ha de ser de 25 cm.
Toleràncies:
- Alçària: ± 5%
CESPITOSES:
Les barreges de llavors i la composició dels pans d'herba, s'han de
correspondre amb les especificacions de la DT, i en el seu defecte s'han de
triar d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07N, en els seus annexes
I,II i III, en funció de les condicions climàtiques, edàfiques, d'us i
d'aspecte desitjat.
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS:
La barreja de llavors ha de ser d'una puresa i tenir un poder germinatiu
iguals o superiors als indicats a la taula del l'ANNEX IV de la norma NTJ 07N,
en funció de les especies utilitzades
Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia.
Les llavors no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues,
fisiopaties, deficiències de nutrició o fitotoxicitat deguda a tractaments
fitosanitaris que redueixin el valor o la qualificació per al seu ús.
Han d'estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors
d'altres plantes cultivades. Les proporcions admissibles no superaran en cap
cas les indicades al quadre I.5 de l'ANNEX I de la norma NTJ 07N.
CESPITOSES EN PA D'HERBA:
Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa de prats existents, amb una
edat superior als 10 mesos i amb pa de terra de gruix suficient per al tipus i
grandària de l'herbàcia.

S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la base de terra ni el sistema
radical de l'herba.
Els talls de les plaques han de ser nets al llarg de tot el seu gruix i de
superfície aèria uniforme i no han de tenir zones sense vegetació.
El pa d'herba ha de tenir una forma regular.
Gruix de la coberta vegetal: 1,5 cm
Subministrament per plaques:
- Dimensions: >= 30x30 cm
Subministrament en rotlles:
- Amplària: >= 40 cm
- Llargària: <= 250 cm
Toleràncies:
- Gruix de la coberta vegetal: ± 0,5 cm
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de
neixer del terç inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i
han de tenir una llargaria i gruix proporcional a la resta de la planta.
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar
neta, no ha de ser salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de
seguir les indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i
de presentació.
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa
forma de presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat,
origen i han de ser homogènies en els seves dimensions.
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del
vent, si la planta te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel
nua o amb pa de terra.
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal
aplegar-les en un viver, a l'obra.
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part
radical en una rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós.
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.
BARREGES DE LLAVORS:
Subministrament: En sacs o caixes, precintats i etiquetats d'acord amb les
indicacions de l'apartat 8 de la norma NTJ 07N.
Emmagatzemament: Dins del seu envàs, en local sec, ventilat. L'envàs no ha
d'estar en contacte amb el terra.
PA D'HERBA:
Sobre palets, protegits amb malla transpirable. L'alçada de les piles als
palets ha de ser inferior a 2,5 m.
El transport s'ha de fer protegint els pans d'herba del sol, preferentment a
primera hora del dia. Si això no es possible cal utilitzar camions
frigorífics.
El material s'ha de descarregar en una zona d'ombra, propera al lloc
d'utilització, i no es pot emmagatzemar. S'ha de col·locar el mateix dia en el
que es subministra, i sense que passin 24 h de la seva extracció en temps
calorós, i 3 dies amb temps fresc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:

*
NTJ
07A:1994
Normes
Tecnològiques
de
Jardineria
i
Paisatgisme.
Subministrament de material vegetal. Qualitat general del material vegetal
CONÍFERES I RESINOSES:
*
NTJ
07C:1995
Normes
Tecnològiques
de
Jardineria
Subministrament de material vegetal. Coníferes i resinoses

i

Paisatgisme.

PALMERES:
*
NTJ
07P:1997
Normes
Tecnològiques
de
Subministrament de material vegetal. Palmeres

Jardineria

i

Paisatgisme.

ARBRES DE FULLA CADUCA:
*
NTJ
07D:1996
Normes
Tecnològiques
de
Jardineria
Subministrament de material vegetal. Arbres de fulla caduca.

i

Paisatgisme.

ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
*
NTJ
07E:1997
Normes
Tecnològiques
de
Jardineria
Subministrament de material vegetal. Arbres de fulla perenne.

i

Paisatgisme.

ARBUSTS:
*
NTJ
07F:1998
Normes
Tecnològiques
de
Subministrament de material vegetal. Arbusts

Jardineria

i

Paisatgisme.

ENFILADISSES:
*
NTJ
07I:1995
Normes
Tecnològiques
de
Jardineria
Subministrament de material vegetal. Enfiladisses

i

Paisatgisme.

CESPITOSES:
* NTJ 08S:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació
del material vegetal. Sembres i gespes
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
S'ha de subministrar acompanyada de:
- La guia fitosanitària corresponent
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta
- Procedència comercial del material vegetal
- Assenyalada la part nord de la planta al viver

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE LLAVORS:
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Gènere, espècie i varietat
- Qualitat i poder germinatiu
- Nom del subministrador
- Data de caducitat

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions
exigides al plec.
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).

LLAVORS PER HIDROSEMBRES

- Recepció dels certificats
condicions exigides.

de

garantia

del

fabricant,

d'acord

a

les

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus
d'hidrosembra que intervingui en l'obra:
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició.
- Percentatge de germinació per espècie.
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres
components de la hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives,
mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C) d'una mostra de la barreja
abans de l'aplicació.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

LLAVORS PER HIDROSEMBRES
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de
procediment indicades en cada assaig.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament
acompayades dels certificats de garantia corresponents.

identificades

i

LLAVORS PER HIDROSEMBRES
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades
al Plec.

____________________________________________________________________________

D-

ELEMENTS COMPOSTOS

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D03 - GRANULATS
D039 - SORRES-CIMENT

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla de sorra, ciment i eventualment calç, sense aigua, per a formar un
morter al afegir-li l'aigua una vegada estès.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les característiques de la mescla (granulometria, etc.), han de ser les
especificades al projecte o les fixades per la DF.
Ha d'estar mesclada de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense
segregacions.
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
La mescla s'ha de fer immediatament abans de la utilització per tal d'evitar
emmagatzematges.
La mescladora ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D060M0B2.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra,
aigua i additius, en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no
estructural.
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.

No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el
transport han d'estar d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08.
Assentament en el con d'Abrams (UNE 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.
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment
s'han d'afegir a l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera.
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i
els granulats.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción
de Hormigón Estructural (EHE-08).

____________________________________________________________________________

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D07 - MORTERS I PASTES
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l’exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense
segregacions.
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha
d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica
DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del
certificat de qualitat del fabricant, d’acord a les exigències del plec de
condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió
(UNE EN 1015-11).
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la
seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material
rebut, a càrrec del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l’obra morters sense el corresponent certificat de
garantia del fabricant, d’ acord a les condicions exigides.
Els valors de consistència i resistència a compressió han de correspondre a
les especificacions de projecte.

____________________________________________________________________________

E-

PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ

ED - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ
ED3 -

CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS

ED35 - PERICONS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic.
S’han considerat els tipus següents:
- Pericó “in situ” amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís,
arrebossades i lliscades interiorment i amb tapa fixa o registrable.
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pericó fabricat “in situ”:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats
per al pas dels tubs
- Arrebossat de les parets amb morter
- Lliscat interior de les parets amb ciment
- Col·locació de la tapa
Pericó de formigó prefabricat:
- Comprovació de la superfície d’assentament
- Col·locació del pericó sobre la superfície d’assentament
- Formació dels forats per a connexionat dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Col·locació de la tapa
CONDICIONS GENERALS:
Els pericons amb tapa registrable han d’estar
tapats amb tapa de formigó
prefabricat de gruix no inferior a 5 cm. La tapa ha de ser hermètica, ha de
disposar de junt de goma.
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar
un colze de 90º.
El gruix de la capa d’aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a
45 cm.
El pericó ha d’ impedir la sortida de gasos a l’exterior.
PERICÓ FABRICAT “IN SITU”:
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de
formigó.
Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat
amb morter.
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.
En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir
l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part
inferior del tub de desguàs.
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades
alternatives.
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser
horitzontals.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix
uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de
pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres
defectes.

Els angles interiors han de ser arrodonits.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%
Toleràncies d'execució:
- Aplomat de les parets: ± 10 mm
- Planor de la fàbrica: ± 10 mm/m
- Planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT:
El fons del pericó ha de quedar pla i al nivell previst.
El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superfície.
Els orificis d’entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
Toleràncies d'execució:
- Escairat: ±5 mm r especte el rectangle teòric
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PERICÓ FABRICAT “IN SITU”:
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja.
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal
que no absorbeixin l'aigua del morter.
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica
quan aquesta obra hagi aconseguit el
70% de la resistència prevista. Abans
s'ha d'humitejar la superfície.
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els
40°C, sense pluja.
El procès de col·locació
del pericó no produirà desperfectes ni modificarà
les condicions exigides al material.
Es realitzarà una prova d’estanquitat en el cas que la DF ho consideri
necessari.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte
2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

____________________________________________________________________________

F-

PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 - DEMOLICIONS
F219 -

DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F219FFC0,F219U320,F2194JPA.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o
desmuntatge de paviments.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les
condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat
per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els
que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes
d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas,
electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per
arrencar, s'han de desmuntar els aparells d’instal·lació i de mobiliari
existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats
per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o
perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de
demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan
l'enderrocament pugui afectar les construccions veï nes, s'han de suspendre
les obres i avisar a la DF.

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per
tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i
càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i
salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ , DE SÒCOL, DE VORADA O
RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.
TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del
projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y
cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de
la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes.
Demoliciones

____________________________________________________________________________

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 - DEMOLICIONS
F21D - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge,
amb mitjans manuals o mecà nics.
S'han considerat els elements següents:
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les
condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós
costats, de manera que mantinguin el mateix nivell.
Ha d'estar fora de servei.
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats
per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, 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.
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i
càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i
salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D’EVACUACIÓ:
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les
especificacions de la DT.
POU:
m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
EMBORNAL:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y
cimentaciones.

____________________________________________________________________________

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F21 - DEMOLICIONS
F21R - ARRENCADA D'ELEMENTS VEGETALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F21R1260.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencada d’arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica sobre
camió o contenidor.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tala de les branques
- Tall del tronc
- Arrencada de la soca i arrels principals
- Trossejament i apilada de les branques i arrels
- Càrrega sobre el camió o contenidor de banques, arrels i brossa resultant
- Reblert del clot amb terres adequades
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.
El forat de la soca ha d’ estar reblert amb terres adequades, compactades amb
el mateix grau que les del voltant.
No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
Només s’han d’arrencar els arbres que indicats 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 de treball i fases
- 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
resultants
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc.
S’ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o
servei públic.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats
per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o
perjudicar les construccions, béns o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols.
En acabar la jornada no s'han de deixar elements amb perill d'inestabilitat.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan
l'arrancada pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les
obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per
tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i
càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i
salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’arbre realment arrencat, aprovat per la DF
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificació n: NTEADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
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F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F221 -

EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F221C4EX.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del
terreny.
S'han considerat els tipus següents:
- Neteja i esbrossada del terreny
- Excavació per a esplanació del terreny
- Excavació per a caixa de paviment
- Excavació per a rebaix
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas
Neteja i esbrossada del terreny:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Protecció dels elements que s’han de conservar
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la
brossa
- Càrrega dels materials sobre camió
Excavació de roca amb morter expansiu:
- Preparació de la zona de treball
- Situació de les referències topogràfiques externes
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert
- Introducció del morter a les perforacions
- Trossejat de les restes amb martell trencador
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
CONDICIONS GENERALS:

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala),
que té un assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o
escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala,
que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o
escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa
ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple
entre 5 i 25 MPa.
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de
martell i que no es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència
a la compressió simple entre 25 i 50 MPa.
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d’un cop de
martell per trencar-se, que té un assaig de resistència a la compressió simple
entre 50 i 100 MPa.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l’existència
de rampa o d’altres condicionants de l’obra permeten que els mitjans
d’excavació realitzin l’excavació i la càrrega de terres.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és in directa quan la
inexistència de rampa o d’altres condicionants de l’obra no permeten que els
mitjans d’excavació realitzin la càrrega de terres i és necessària la
utilització d’una altra màquina per a aquesta funció.
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
S’ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent
(br ossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el
desenvolupament de treballs posteriors.
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a
l'edificació i la zona influenciada pel procés de l'obra.
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs
posteriors, lliure d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements
existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de
conservar.
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada
(extracció d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la
mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació.
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF
determini.
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no
hagi acceptat com a útils.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ , REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans superfí cies, sense que hi
hagi cap tipus de problema de maniobra de màquines o camions.
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfí cies petites o
mitjanes i amb una profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats
de maniobra de màquines o camions.
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes
de maniobrabilitat de màquines o de camions.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació
prevista.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la
mateixa terra existent i amb la mateixa compacitat.
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita
de la DF.
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta
s'ha de transportar a un abocador autoritzat.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 100 mm
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Angle del talús: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de
construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les
característiques següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ , REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de
desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i
extracció de la roca.
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a
estructures properes. Si es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines
percussores i fer els forats exclusivament per rotació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
NETEJA I ESBROSSADA:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la
DT.
No inclou la tala d'arbres.
EXCAVACIÓ:
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a
diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començ
ar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització
de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que
calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i
quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació
entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la
seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de
cimientos DB-SE-C.
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F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F222 -

EXCAVACIONS DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F222U010,F222HA22.

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°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats
per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de
la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser
aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als
quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les
característiques següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l’ excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses
de fonamentació, s’ha de fer just abans de la col·locació del formigó de
neteja, per mantenir la qualitat del sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins
al moment que es pugui formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de
despreniment.
Cal extreure del fons de l’excavació qualsevol element susceptible de formar
un punt de resistè ncia local diferent de la resta, com ara roques, restes de
fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l’excavació per
tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF.
L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de
condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30
m, es doni algun dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una
possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la
DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua
dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per
esgotar-la.
Els esgotaments s’han de fer sense comprometre l’estabilitat dels talussos i
les obres veïnes, i s’ han de mantenir mentre durin els treballs de
fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament
del fons de l’excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als
afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de
construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització
expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de
carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a
aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i
salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible,
de les mateixes existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i
reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.
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
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
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F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F227 -

REPÀS I PICONATGE DE TERRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F227T0RE,F227R0UA.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de
l'element.
S'han considerat els elements següents:
- Sòl de rasa
- Esplanada
- Caixa de paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les
mateixes existents i d'igual compacitat.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat prevista: ± 20 mm/m
- Planor: ± 20 mm/m
- Nivells: ± 50 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de
la DF.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de
construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de
construcció o demolició o material d’excavació.
S’han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o
residu de construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s’han de separar.

Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada
de la resta.
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus
compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació
del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del
trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments
accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials,
tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat
representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la
pluja i la radiació solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han
d’emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per
tal d’evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra
impermeabilitzat.
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a
aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar
alteracions perjudicials del material.
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària
lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la
construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus
de la Construcció i Enderrocs” de l’obra.
L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de
Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” de l’obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en
funció del seu ús, i cal que tinguin l’aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i
els Enderrocs” i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de
transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el
tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a
mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el
número de llicència d’obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa
la gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació,
cal indicar també qui farà aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi
LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es
desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament
correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es
produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la
perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec
de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament
per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de
l'abocador.
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%
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista
europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i
gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció.

____________________________________________________________________________

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F2R - GESTIÓ DE RESIDUS
F2R4 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de
construcció o demolició o material d’excavació.
S’han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o
residu de construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a
aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar
alteracions perjudicials del material.

El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària
lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la
construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus
de la Construcció i Enderrocs” de l’obra.
L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de
Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” de l’obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en
funció del seu ús, i cal que tinguin l’aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i
els Enderrocs” i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de
transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el
tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a
mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el
número de llicència d’obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa
la gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació,
cal indicar també qui farà aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi
LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es
desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament
correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es
produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la
perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS:
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.

____________________________________________________________________________

F9 - PAVIMENTS
F92 - SUBBASES
F926 -

SUBBASES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9265H31.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment.
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle
vibratori, i estesa i vibració mecànica la col·locació del formigó amb
estenedora.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de dilatació i formigonament
- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a
les alineacions i a les rasants previstes.
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de
ser de 2 cm d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de ferlos 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
F93 - BASES
F932 -

BASES DE SAULÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F93210SO.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de subbase o base per a paviment, amb sauló.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el
que especifiqui la DF.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal
d'evitar entollaments.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants
previstes a la DT.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació
previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en
l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357):
- Esplanada (trànsit T3): >= 104 MPa
- Esplanada (trànsit T4-vorals): >= 78 MPa
- Subbase (trànsit T3): >= 80 MPa
- Subbase (trànsit T4-vorals): >= 60 MPa

A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la superfície: ± 20 mm
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
- Planor: ± 10 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no
hagin produït alteracions en la seva humitat.
Abans de la utilització d'un tipus de material, serà preceptiva la realització
d'un tram de prova, per tal de fixar la composició i forma d'actuació de
l'equip compactador i per a determinar la humitat de compactació més adient al
procediment d'execució. La DF decidirà si es acceptable la realització
d'aquesta prova com a part integrant de l'obra.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre
la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb
les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o
irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de
l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.
L'estesa
s'ha
de
realitzar,
prenent
cura
d'evitar
segregacions
i
contaminacions, en tongades de gruix no superior a 30 cm.
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de
compactació de la precedent.
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la
maquinària disponible i dels resultats dels assaigs realitzats.
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es
considera necessari.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després,
l'única humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa
següent.
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores
exteriors i progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en
un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador.
La compactació se ha d'efectuar contínua i sistemàticament. Si es realitza per
franges, quan es compacti una d'elles s'ampliarà la zona de compactat per a
incloure com a mínim 15 cm de la franja anterior.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva
proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la
utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els mitjans adequats
al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi
consolidat definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment
han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament
correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la
minva de gruixos de capes subjacents.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3
criteris següents aplicats sobre una tongada:
- Una longitud de 500 de calçada

- Una superfície de 3.500 m2 de calçada
- La fracció construïda diàriament
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que
presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària
superior a l'admissible.
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la
capa.
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la capa, i
control de l'amplada de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim.
- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un
lot d'execució.
- Comprovació de les toleràncies d'execució i control de la superfície sobre
la que s'ha d'estendre la capa. Inspecció visual de l'estat de la superfície
després del pas d'un camió carregat sobre ella.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent
transversal de les tongades d'execució i control de la temperatura ambient.
- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i
densitat in-situ.
- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d'aplicació
de la placa es determinarà la humitat in-situ.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte:
comprovació de l'existència de ruptura de peralt; comprovació de l'amplada
de la capa; revisió dels cantells de perfils transversals.
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex
de regularitat internacional (IRI) (NLT 330).

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de
control de densitat i humitat han d'estar uniformement repartits en sentit
longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la
tongada.

CONTROL
D'EXECUCIÓ.
D'INCOMPLIMENT:

INTERPRETACIÓ

DE

RESULTATS

I

ACTUACIONS

EN

CAS

No s'iniciarà l'execució d'aquesta unitat sense la corresponent aprovació del
tram de prova per part de la DF.
No es podrà iniciar l'execució de la capa, sense que la superfície sobre la
que s'ha d'assentar compleixi les exigències del plec de condicions.
S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota
del límit establert al plec, o quan s'observi que es produeix segregació o
contaminació del material.
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o
superiors a les especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts
de la mostra. Es podran admetre un màxim d'un 40% de punts amb resultat un 2%
per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi
l'especificat.

En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per
recompactació o substitució del material. En general, es treballarà sobre tota
la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui
clarament
localitzat.
Els
assaigs
de
comprovació
de
la
compactació
s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.
El contingut d'humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i
no serà per sí mateix causa de rebuig.
El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de
càrrega complirà les limitacions establertes al plec de condicions. En cas
contrari, es recompactarà fins a aconseguir els valors especificats.
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control
geomètric i de regularitat superficial.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control
geomètric i de regularitat superficial.
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F9 - PAVIMENTS
F93 - BASES
F936 -

BASES DE FORMIGÓ

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.

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 ferlos 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
F96 - VORADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F96AUA10.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de vorada amb materials diferents.
S'han considerat les unitats d'obra següents:

- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
Vorada de planxa d’acer:
- Replanteig
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat
- Fixació definitiva i neteja
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:
L’element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments
ni d'altres defectes.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm
per damunt de la rigola.
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb
morter.
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm
sobre el llit de formigó.
Dimensions de la base de formigó (al seu cas):
- Amplària de la base de formigó: Gruix de la vorada + 5 cm
- Gruix de la base de formigó: 4 cm
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius)
VORADA DE PLANXA D’ACER:
La vorada col· locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.
Ha de quedar aplomada.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola
l'alçaria indicada a la DT
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la
vorera, en cap cas ha de sobresortir.
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge.
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot
el seu perímetre.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els
40°C i sense pluges.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als
quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha
de vibrar fins aconseguir una massa compacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal
l'autorització i les indicacions explícites de la DF.
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha
de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a
mínim, de 3 dies.
VORADA DE PLANXA D’ACER:

Abans de començar els treballs es farà
un replanteig previ que ha de ser
aprovat per la DF
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa
d'acer.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les
especificades al projecte.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
VORADA RECTA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL:
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de
rigola.
- Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d’acord a les condicions de l plec i al procediment adoptat
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’ acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

____________________________________________________________________________

F9 - PAVIMENTS
F97 - RIGOLES
F971 -

BASES DE FORMIGÓ PER A RIGOLES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Formació de base per a rigola, amb formigó en massa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Base per a rigola:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó
- Acabat de la superfície
- Protecció del formigó fresc i cura
BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA:
El formigonament no pot tenir esquerdes, disgregacions o buits en la seva
massa.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Ha de tenir una textura uniforme i contínua.
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.
La cara inferior de la base ha de quedar recolzada sobre el suport al mateix
nivell que la base de formigó de la vorada.
La secció de la base no pot quedar disminuïda en cap punt per la introducció
d'elements de l'encofrat ni d'altres.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
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 5.9 de
l'annex 11 de la norma EHE-08.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.
Grau de compactació (assaig PM)
- Base de formigó o rigola amb peces: >= 95%
- Rigola de formigó: >= 90%
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del
formigó fresc.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que iniciï el seu adormiment.
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.
La compactació s'ha de fer per vibració fins aconseguir una massa compacta i
sense que es produeixin segregacions.
Per a realitzar junts de formigonament no previstos al projecte és necessària
l'autorització i les indicacions explícites de la DF.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha
de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a
mínim, de 3 dies.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA:
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción
de Hormigón Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:

- Control d'execució i acabats de la base
col·loquen les peces de vorada o de rigola.

de

formigó

sobre

la

que

es

- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del
plec i al procediment adoptat

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la
compatibilitat
entre
els
diferents
productes,
elements
i
sistemes
constructius.
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

____________________________________________________________________________

F9 - PAVIMENTS
F97 - RIGOLES
F974 -

RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó,
col·locades amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Rigola amb peces col·locades amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de morter
- Col·locació de les peces
- Col·locació de la beurada
- Neteja de la superfície acabada
RIGOLA:
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un
pendent transversal del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin
rigoles sense desnivell.
Toleràncies d'execució:

- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
RIGOLA AMB PECES:
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben
assentades, col·locades a fil i a tocar i en alineacions rectes.
Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.
Grau de compactació (assaig PM)
- Base de formigó o rigola amb peces: >= 95%
- Rigola de formigó: >= 90%
RIGOLA AMB PECES:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els
40°C i sense pluges.
S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a
l'estiu, 48 h a l'hivern.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
RIGOLA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RIGOLA AMB PECES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució i acabats de la base
col·loquen les peces de vorada o de rigola.

de

formigó

sobre

la

que

es

- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del
plec i al procediment adoptat

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la
compatibilitat
entre
els
diferents
productes,
elements
i
sistemes
constructius.
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

____________________________________________________________________________

F9 - PAVIMENTS
F9E - PAVIMENTS DE PANOT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviments de panot.
S'han considerat els casos següents:
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense
suport de 3 cm de sorra
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense
suport de 3 cm de sorra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la sorra-ciment
- Col·locació de les peces de panot
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada
En la col·locació a truc de maceta amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la capa de morter
- Humectació de les peces per col·locar
- Col·locació de les peces
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces,
uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres
defectes superfícials.
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a
dalt.
Les peces han d’estar disposades formant alineacions rectes, segons
l’especejament definit en la DT.
Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran
les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d’aquest
amb altres elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més
de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent
que no excedeixi del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions
o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.

Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix,
segellats amb sorra. Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels
junts de contracció de la base.
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment
pòrtland.
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m
- Replanteig: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu
i 48 h a l'hivern.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no
absorbeixin l'aigua del morter.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els
criteris següents:
- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense
que comporti l'ús de materials diferents d'aquells 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.

____________________________________________________________________________

F9 - PAVIMENTS
F9F - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9F1WC10.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment de llambordins o lloses.
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb
morter
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb
beurada de ciment
- Paviment de lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del llit de sorra
- Compactació i col·locació de les peces
- Rejuntat de les peces amb morter
- Neteja, protecció del morter i cura
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del llit de sorra
- Col·locació i compactació dels llambordins
- Rebliment dels junts amb sorra
- Compactació final dels llambordins
- Escombrat de l'excés de sorra
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de
ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la base de morter sec
- Humectació i col·locació dels llambordins
- Compactació de la superfície
- Humectació de la superfície
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment
En la col·locació amb morter i junts reblerts amb sorra fina:
- Comprovació del nivell de la base de formigó
- Pintat inferior de les peces amb aigua ciment
- Col·locació de les peces amb morter de consistencia tova
- Rebliment de junts amb sorra, escombrant l’excés.
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces,
uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a
dalt.
Les peces han d’estar disposades formant alineacions rectes, segons
l’especejament definit en la DT.
Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran
les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d’aquest
amb altres elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més
de 6 mm

- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent
que no excedeixi del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions
o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
Les peces han de quedar ben adherides al suport.
Els junts han de quedar plens de material de reblert.
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%
Quan el paviment es col·loqui amb morter s’hauràn de respectar els junts prò
pis del suport.
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades,
tacades ni amb d'altres defectes superficials.
PAVIMENT DE LLAMBORDINS:
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.
Junts entre peces: <= 8 mm
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 12 mm
- Replanteig: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
La superfície del suport ha de ser neta i humida.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva
col·locació o el que indiqui la DT.
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir
alteracions a la subbase o al llit de sorra.
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell
definitiu.
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:
Els junts s'han de reblir amb sorra fina.
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de
picó vibrant i un reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts.
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no
absorbeixin l'aigua del morter.
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del
morter de base.
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA:
- Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d’aigua i
ciment per tal de millorar l’adherència.
- El morter tindrà consistència tova i la llosa ha de quedar recolzada sobre
morter en tota la superfície.
- El rebliment de junts amb sorra es realitzarà per successives escombrades.
- S’evitarà el pas del personal durant els següents dies i durant les 3
setmanes posteriors als vehicles auxiliars de l’obra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els
criteris següents:
Paviments exteriors:
- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%
Paviments interiors:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense
que comporti l'ús de materials diferents d'aquells 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.
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F9 - PAVIMENTS
F9G -

PAVIMENTS DE FORMIGÓ

F9G4 - PAVIMENTS DE FORMIGÓ AMB FIBRES ACABATS AMB ADDITIUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9G4G278.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Paviments de formigó, amb granulats normals o d'argila expandida, afegint
fibres o no, amb acabats remolinat, remolinat més ciment pòrtland i pols de
quars o amb l'execució d'una textura superficial.
S'han considerat les col·locacions del formigó següents:
- Amb estenedora de formigó
- Amb regle vibratori
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en paviments per a carreteres
En la col·locació amb estenedora:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines
- Col·locació del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura
En la col·locació amb regle vibratori:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas
- Abocat, escampat i vibrat del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura
CONDICIONS GENERALS:
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense
segregacions.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Les lloses no han de tenir esquerdes.
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en
el seu defecte, els indicats per la DF.
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de
reparar amb resina epoxi, segons les instruccions de la DF.
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la
DT.

El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el
que especifiqui la DF.
Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335):
0,60 - 0,90 mm.
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER:
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article
86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor:
- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m
- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m
- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de
l'annex 11 de la norma EHE-08.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la
temperatura pot ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible
formigonar en aquestes condicions, s'han de prendre les mesures necessàries
per tal de garantir que en el procés d'enduriment del formigó no es produiran
defectes en els elements ni pèrdues de resistència.
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 tenint cura d'evitar segregacions i
contaminacions.
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació
del personal i evitar danys al formigó fresc.
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i
acondicionats per a protegir la capa construïda.
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de
la franja ja construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al
llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi compactat.
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada,
o quan s'hagi produït una interrupció del formigonament que faci témer un
inici de l'adormiment al front d'avanç.
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de
contracció o de dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells,
segons les instruccions de la DF.

Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt
més proper >= 1,5 m.
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts
transversals de contracció executats al formigó fresc.
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície
del formigó fresc per a facilitar el seu acabat.
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha
d'utilitzar formigó no estès.
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que
la primera comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues
capes no ha de passar més d'1 hora.
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de
cobrir el front de forma que no s'evapori l'aigua.
L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu cas, s'ha d'escampar
uniformement sobre el formigó fresc en una quantitat de 2/3 del total i s'ha
de passar la màquina allisadora. Tot seguit s'ha d'estendre la resta de
l'agregat i s'ha d'allisar mecànicament.
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb
una aplanadora corba de 12 mm de radi.
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha
d'aturar el formigonament de la capa amb prou antelació per a que es pugui
acabar amb llum natural.
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat,
per una denudació química de la superfície del formigó fresc.
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF
autoritzi un altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir
l'especificat en el Plec de condicions corresponent.
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies
següents al formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de
junts i la comprovació de la regularitat superficial.
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el
80% de la resistència exigida a 28 dies.
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de
l'acabat del paviment.
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors
de la calçada amb tres dígits, aplicant una plantilla al formigó fresc.
ESTESA AMB ESTENEDORA:
El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius
adequats acoblats a les mateixes.
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments
acabats, i han de deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient
per a que no s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó.
L'espaiament entre les piquetes que sustenten 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 piquetes
consecutives sigui <= 1 mm.
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant
bandes de goma, xapes metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que
es formigoni una franja junt a un altra existent i s'utilitzi aquesta com a
guia de les màquines.
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una
franja de paviment de formigó prèviament construït, han d'haver assolit una
edat mínima de 3 dies.
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per
a no desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha
d'extremar en el cas de formigonament en rampa.
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades,
comprovades amb un regle no inferior a 4 m.
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini
mínim de desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i
a punt una llargària d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de
formigonament.
FORMIGONAMENT AMB FORMIGÓ AMB FIBRES:

El formigonament es realitzarà sense interrupcions a fi efecte d'evitar
discontinuïtats en la distribució de fibres
El vibrat superficial es realitzarà amb cura de que les fibres no es disposin
de forma paral·lela a les superfícies encofrades. Quan el vibrat sigui intern
es procurarà no generar zones amb excés de pasta i absència de fibres
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la
DT, comprovada i acceptada expressament per la DF.
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
F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mescla bituminosa col·locada i compactada.
S'han considerat els tipus següents:
- Mescla bituminosa en fred, col·locada a la temperatura ambient.
- Mescla bituminosa contínua o discontínua en calent, col·locada a temperatura
superior a la de l’ambient.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície d'assentament

- Estesa de la mescla bituminosa
- Compactació de la mescla bituminosa
- Execució de junts de construcció
- Protecció del paviment acabat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i
sense segregacions.
S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos.
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació
previst expres sat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en
l'assaig Marshall (NLT-159).
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT:
La capa acabada ha de complir els mateixos valors de l’Í ndex de Regularitat
Internacional (IRI) que els demanats per la superfície existent abans
d’estendre la capa, especificats anteriorment.
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT:
El gruix de la capa no ha de ser inferior, a cap punt, al 100% del previst a
la secció tipus de la DT
L’amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica
deduïda de la secció -tipus.
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT:
El gruix d’una capa no ha de ser inferior al previst per a ella a la secciótipus.
L’amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica
deduïda de la secció-tipus.
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa base: >= 80% del gruix teòric
- Gruix de la capa intermitja: >= 90% del gruix teòric.
- Nivell de la capa de rodadura: ± 10 mm
- Nivell de les altres capes: ± 15 mm
MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de
tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa.
Toleràncies d'execució:
- Gruix del conjunt: >= 90% del gruix teòric
- Planor de la capa de rodadura: ± 5 mm/3 m
- Planor de les altres capes: ± 8 mm/3 m
- Nivell de la capa de rodadura: ± 10 mm
- Nivell de les altres capes: ± 15 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre
la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb
les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o
irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de
l'execució de la partida d'obra.
El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la
mescla. No pot tenir restes de fluidificants o aigua a la superfície.
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior
de la capa i amb la major continuïtat possible.
L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic d'anivellament.
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categoríes de trànsit
T00 a T1 o amb superfí cies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre
la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més
estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals.
Als demés casos, després d’haver estès i compactat una franja, s’ha d’estendre
la següent mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en condicions
de ser compactada; en cas contrari s’ha d’executar una junta longitudinal.
La mescla s'ha de col·locar en franges successives mentre la vora de la franja
contigua estigui encara calenta , si la mescla es en calent, i en condicions
de ser compactada.

Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha
d'ampliar la zona de piconatge per a què inclogui, com a mínim, 15 cm de
l'anterior.
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a
l'estenedora; els seus canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja
s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de
cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits.
S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un
mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin a un mínim de 15 cm
un de l'altra.
La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb
elements adequats , abans de permetre el pas de l'equip de piconatge. Els
junts transversals de les capes de rodadura s'han de piconar transversalment,
disposant els recolzaments necessaris per al corró.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones
que retinguin aigua sobre la superfície, s'han de corregir segons les
instruccions de la DF.
MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en
cas de pluja.
Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de
la capa.
La compactació s'ha de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de
forma contínua. Les possibles irregularitats s'han de corregir manualment.
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT:
S’ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida
en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si
es pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de
l’obra en construcció.
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d’Obra ha de definir si és
acceptable o no la fó rmula de treball i si són acceptables o no els equips
proposats pel Contractista.
Durant l’execució del tram de prova s’ha d’analitzar la correspondè ncia, al
seu cas, entre els mètodes de control de la dosificació del lligant
hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions
Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de control.
S’ha de comprovar la regularitat superficial i l’estat de la superfície sobre
la que s’ha d’estendre la mescla bituminosa en calent. El Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte el Director d’Obra,
ha d’ indicar les mesures a prendre per restablir una regularitat superficial
acceptable i, si s’escau, reparar les zones danyades. Els valors a complir han
de ser els següents:
- Per tot-u artificial: Segons taula 510.6 de l’apartat 7.4 de l’article 510
de la norma PG3/75 MOD7
- Per materials tractats amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment): Segons la
taula 513.8 de l’ apartat 7.4 de l’article 513 de la norma PG3/75 MOD7
- Per mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós, en ferms de nova
construcció: Segons la taula 542.15 de l’apartat 7.3 de l’article 542 de la
norma PG3/75 MOD7
- Per mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós, en ferms
rehabilitats estructuralment: Segons la taula 542.16 de l’apartat 7.3 de
l’article 542 de la norma PG3/75
Sobre aquesta capa s’ha d’executar un reg d’imprimació o un reg d’adherè ncia
segons correspongui depenent de la seva naturalesa.
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest
fos heterogeni, s’haura n d’eliminar mitjançant fressat els excessos de
lligant i segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del
Director d’Obra.
S’ha de comprovar especialment que transcorregut el te rmini de trencament del
lligant dels tractaments aplicats, no queden restes d’aigua a la superfície, i
també, si ha transcorregut molt de temps des de la seva aplicació, s’ha de
comprovar que la seva capacitat d’unió amb la mescla bituminosa no ha
disminuït de forma perjudicial, en cas contrari, el Director d’Obra ha de
poder ordenar l’execució d’un reg d’adherència addicional.
L’estenedora s’ha de regular de forma que la superfí cie de la capa estesa
resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un

espessor tal que, una vegada compactada, s’ajusti a la rasant i secció
transversal indicades als Plànols del Projecte, amb les toleràncies següents:
- Per a capes intermitges, la superfície acabada no pot diferir de la teòrica
en més de 10 mm;
- Per a capes de base, la superfície acabada no pot diferir de la teòrica en
més de 15 mm.
L’amplada mínima i màxima d’extensió s’ha de definir al Plec de Prescripcions
Tè cniques Particulars o, al seu defecte, pel Director d’Obra. Si a
l’estenedora s’acoblessin peces per augmentar la seva amplada, aquestes hauran
de quedar perfectament alineades amb les originals.
L’alimentació de les estenedores s’ha de fer de manera que tinguin sempre
aglomerat remanent, iniciant el seu ompliment amb un nou camió quan encara
quedi una quantitat apreciable de material.
L’estesa de la mescla no s’ ha de fer en cap cas a un ritme superior al que
asseguri que, amb els mitjans de compactació en servei, es puguin obtenir les
densitats prescrites.
La DF ha de poder limitar la velocitat màxima d’estesa en funció dels mitjans
de compactació existents.
Les maniobres de parada i arrencada de les estenedores s’ han de fer
sincronitzant la velocitat idònia d’arrencament amb la freqüència de vibració
de la regla.
A l’estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l’ estesa
en primer lloc no fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per
acabar la compactació, la vora d’aquesta franja s’ha de tallar verticalment,
deixant al descobert una superfície plana i vertical en tot el seu espessor.
Se li ha d’aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d’adherència, deixant
trencar l’emulsió suficientment. A continuació, s’ha d’escalfar la junta i
estendre la següent franja contra ella.
Excepte autorització expressa del Director d’Obra, s’han de suspendre els
treballs quan la temperatura ambient a l’ombra sigui inferior a 5°C, excepte
si l’espessor de la capa a estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el
límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprè s de gelades o a taulers
d’estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits. Tampoc es permet la
posta en obra de MBC. en cas de pluja.
La compactació s’ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d’Obra en
funció dels resultats del tram de prova; s’ha de fer a la major temperatura
possible, sense sobrepassar la màxima prescrita en la fórmula de treball i
sense que es produeixi desplaçament de la mescla estesa; i s’ha de continuar
mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita en la
fórmula de treball i la mescla es trobi en condicions de ser compactada, fins
que assoleixi la densitat següent:
- Per capes d’ espessor igual o superior a 6 cm, la densitat no pot ser
inferior al 98% de la densitat de referència;
- Per capes d’espessor no superior a 6 cm, la densitat no pot ser inferior al
97% de la densitat de referència.
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú
i en mescles bituminoses amb addició de cautxú, amb la finalitat de mantenir
la densitat de la tongada fins que l’augment de la viscositat del betum
contraresti una eventual tendència del cautxú a recuperar la seva forma, s’ ha
de continuar obligatòriament el procés de compactació fins que la temperatura
de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara que
s’hagi assolit prèviament la densitat abans especificada.
Les possibles irregularitats s’han de corregir manualment.
Es poden fer servir compactadores de corrons metàl·lics, estàtics o vibrants,
de pneumàtics o mixte s. La composició mínima de l’equip ha de ser una
compactadora vibratòria de corrons metàl·lics o mixte, i una compactadora de
pneumàtics.
Tots els tipus de compactadores han de ser autopropulsades, tenir inversors de
sentit de la marxa d’acció suau, i estar dotades de dispositius per la neteja
de les seves llantes o pneumàtics durant la compactació i per mantenir-los
humits en cas necessari.
Les compactadores de llantes metàl·liques no han de presentar solcs ni
irregularitats en aquestes. Les compactadores vibratòries han tenir
dispositius automàtics per eliminar la vibració, a l’invertir el sentit de la
marxa. Les de pneumàtics han tenir rodes llises, en nombre, mida i
configuració tals que permetin el solapament de les marques de les davanteres
i les del darrere, i lones protectores contra el refredament dels pneumàtics.

Les pressions de contacte, estàtiques o dinàmiques, dels diversos tipus de
compactadores han de ser aprovades pel Director d’Obra, i seran les
necessàries per aconseguir una compacitat adequada i homogènia de la mescla en
tot el seu espessor, sense produir trencaments de l’à rid, ni enrotllament de
la mescla a la temperatura de compactació.
Als llocs inaccessibles pels equips de compactació normals, es faran servir
uns alt res de mida i disseny adequats per la labor que es pretén realitzar i
sempre han d’estar autoritzats per la DF.
S’ha de comprovar la composició i forma d’actuació de l’equip de compactació,
verifican t:
- Que el nombre i tipus de compactadores són els aprovats;
- El funcionament dels dispositius d’humectació, neteja i protecció;
- El llast, pes total i, si s’escau, pressió d’inflat de les compactadores;
- La freqüència i l’amplitud a les compactadores vibratòries;
- El nombre de passades de cada compactadora.
Si la superfície està formada per un paviment heterogeni s’han d’eliminar
mitjanç ant fresat els excessos de lligant i s’han de segellar les zones massa
permeables.
A les capes de rodadura amb mescles bituminoses drenants s’han d’evitar sempre
els junts longitudinals.
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT:
L'estenedora ha d'estar equipada amb un element calefactor per a l’execució
del junt longitudinal.
La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser
inferior a la de la fórmula de treball.
En cas d'alimentació intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la
mescla que quedi sense estendre, a la tremuja de l'estenedora i a sota
d'aquesta, no sigui inferior a la de la fórmula de treball per a l’inici de la
compactació ; en cas contrari s’ha d’executar una junta transversal.
On resulti impossible, a judici del Director d’Obra, l’ús de mà quines
estenedores, la mescla bituminosa en calent s’ha de poder posar en obra per
altres procediments aprovats per aquest. S’ha de descarregar fora de la zona
on s’hagi d’estendre i s’ha de distribuir en una capa uniforme i d’un
espessor tal que, una vegada compactada, s’ajusti a la rasant i secció
transversal indicades als Plànols del Projecte, amb les toleràncies abans
descrites.
Les estenedores han de ser autopropulsades i han d’ estar dotades dels
dispositius necessaris per estendre la mescla bituminosa en calent amb la
geometria i producció desitjades i un mínim de precompactació, que en el cas
de mescla contínua ha de ser fixat pel Plec de Prescripcions Tè cniques
Particulars o, al seu defecte, pel Director de l’Obra i en el cas de mescla
discontínua ha de ser fixat pel Director d’Obra. La capacitat de la tremuja,
així com la potència, han de ser adequades pel tipus de treball a realitzar.
L’estenedora ha d’estar dotada d’un dispositiu automàtic d’anivellació i d’ un
element calefactor per l’execució de la junta longitudinal.
S’ha de comprovar, si s’escau, que els ajusts dels diferents elements de
l’estenedora s’ atenen a les toleràncies mecàniques especificades pel
fabricant, i que aquests ajusts no han estat afectats pel desgast o altres
causes.
Per les categories de trànsit pesant T00 a T2 o amb superfícies a estendre
superiors a 70.000 m2, ha de ser preceptiu disposar, davant de l’estenedora,
d’un equip de transferència autopropulsat de tipus sitja mòbil, que
essencialment garanteixi l’homogeneització granulomètrica i a més permeti la
uniformitat tè rmica i de les característiques superficials.
La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible, sense
rebassar la màxima prescrita a la fò rmula de treball i sense que es produeixi
desplaçament de la mescla extesa; i s’ha de continuar mentre la temperatura de
la mescla no baixi de la mínima prescrita i la mescla estigui en condicions de
ser compactada.
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
Excepte a les mescles drenants, els junts han de ser verticals i han de tenir
una capa uniforme i fina de reg d'adherè ncia.
No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no
estigui piconada, a la temperatura ambient i amb la densitat adequada.
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT:
Excepte autorització expresa de la DF, no es permetrà la posada en obra de la
mescla quan la temperatura ambient a l’ombra sigui inferior a 8ºC amb

tendència a minvar. Amb vent intens, després de glaç ades, especialment sobre
taulers de ponts i estructures, la DF pot augmentar el valor mínim de la
temperatura.
També s’han de suspendre els treballs en cas de precipitacions atmosfèriques.
La mescla bituminosa s’ha d’estendre sempre en una sola tongada. L’estenedora
s’ ha de regular de manera que la superfície de la capa estesa resulti llisa i
uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal, que
després de la compactació s’ajusti a la secció transversal indicada a la DT
amb les toleràncies previstes.
La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega des dels elements de
transport i a la sortida de la estenedora, no pot ser inferior a 135ºC.
La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura
de la mateixa arribi als 60ºC. Fins que la capa no assoleixi la temperatura
ambient, s’han d’evitar les aturades brusques i els canvis de sentit del
transit.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant l’amplària de cada capa realment
construï da d'acord amb les seccions tipus especificades a la DT, pel gruix
menor dels dos següents: el que figura en els plànols o el deduït dels assaigs
de control, i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de
cada lot.
MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a
les tolerables.
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT:
m2 de superfície, mesurats multiplicant l’amplària senyalada per la capa en la
DT per la llargà ria realment executada.
CONDICIONS GENERALS:
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament
correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o
d'adherència.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT:
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLA BITUMINOSA EN CALENT:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Abans d’iniciar-se la posta en obra de cada tipus de mescla bituminosa en
calent, s’ha d’execu tar un tram de prova, per comprovar la fórmula de
treball, la forma d’actuació dels equips d’extensió i compactació i,
especialment, el pla de compactació.
En capa de rodadura, es comprovarà expressament:
- Mesura de la macrotextura superficial mitjançant l’assaig del cercle de
sorra (UNE-EN 13036-1).
- Comprovació de la regularitat superficial i l’estat de la superfície sobre
la que s’ha d’estendre la capa d’aglomerat.
- Inspecció permanent dels processos d’estesa i compactació.
- Inspecció visual de l’aspecte de la mescla a la descàrrega del camió.
- Control de temperatures en el moment de l’estesa (descàrrega del camió) i al
acabar el procé s de compactació. Control també de la temperatura ambient
abans de començar l’estesa.
- Amb la freqüència que estableixi el Director d’Obra, s’ha de comprovar
l’espessor estès, mitjançant un punxó graduat.

- Cada 40 t de mescla:
- Control de la temperatura de la mescla bituminosa
- En mescles drenants i discontinues BBTM B, cada 50 t de mescla:
- Control de la permeabilitat in-situ (NLT 327)
CONTROL D’ EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D’INCOMPLIMENT EN MESCLA BITUMINOSA EN CALENT:
Només s’ha d’acceptar el tram de prova i per tant, s’ha d’iniciar la producció
de la mescla bituminosa, quan es compleixin les condicions establertes
referents a compactació, geometria i regularitat superficial de la capa
acabada. En altre cas, s’ha de procedir a la realització de successius trams
de prova, introduint-se les modificacions pertinents a la fórmula de treball
i/o procediments d’execució fins a obtenir el nivell de qualitat exigit.
La DF ha de poder acceptar la utilització de mètodes no destructius per a la
determinació de densitats, sempre que en l’execució del tram de prova s’hagi
establert una correlació fiable amb l’extracció de testimonis.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES EN
CALENT:
Els punts de control més destacables són els següents:
MESCLA CONTINUA:
- Cada 90 t de mescla:
- Gruix i densitat d’una proveta testimoni (UNE-EN 12697-6)
- A cada hectòmetre del perfil auscultat:
- Regularitat superficial mitjançant la determinació de l’índex de
regularitat internacional (NLT 330)
MESCLA DRENANT:
- Cada 90 t de mescla:
- Extracció de testimonis (en número no inferior a 5) de la capa
compactada, amb determinació del gruix, contingut de buits (UNE-EN 12697-8) i
densitat (UNE-EN 12697-6).
MESCLA DRENANT I DISCONTINUA:
- A cada hectòmetre de perfil auscultat:
- Regularitat superficial mitjançant la determinació de l’í ndex de
regularitat internacional (NLT-330)
MESCLA DISCONTINUA BBTM A:
- Cada 240 t de mescla:
- Extracció de testimonis (en número no inferior a 5) i determinació de
la densitat aparent de la proveta i del gruix de la capa.
MESCLA DISCONTINUA BBTM B:
- Si el gruix de la capa és igual o superior a 2,5 cm, cada 240 t de mescla:
- Extracció de testimonis (en número no inferior a 5) i determinació del
contingut de buits i densitat.
- Si el gruix de la capa és inferior a 2,5 cm:
- Comprovació de la dotació mitja de mescla per divisió de la massa total
dels materials corresponents a cada càrrega, mesurada per diferència de pes
del camió abans i desprè s de carregar-lo, per la superfície realment
tractada, mesurada sobre el terreny.
EN CAPA DE RODADURA:
- A tota la longitud del lot:
- Determinació de la resistència al lliscament (NLT 336)
- A cada hectòmetre de perfil auscultat:
- Mesura de la textura superficial mitjançant l'assaig del cercle de
sorra (UNE-EN 13036-1).
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES
EN CALENT:
Els testimonis de la capa de mescla bituminosa s’han d’extraure en nú mero no
inferior a 5, en punts repartits al llarg de l’extensió del lot i situats
aleatòriament.
La regularitat superficial s’ha de controlar a partir de les 24 hores de la
seva execució i sempre abans de l’estesa de la següent capa.
S’ha de tenir especial cura en la comprovació de la regularitat superficial
amb la regla de 3 m en les zones en que coincideixi una pendent longitudinal
inferior al 2% i una pendent transversal inferior al 2% (zones de transició de
peralt), per a comprovar que no queden zones amb desguà s insuficient.
EN CAPA DE RODADURA:
La resistència al lliscament es controlarà a partir dels 2 mesos de la seva
posta en servei.

La macrotextura superficial es mesurarà abans de la posta en servei de la
capa.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT EN MESCLES BITUMINOSES EN CALENT:
El lot de control definit en el procés d’execució (500 m de calçada, 3.500 m2
de calçada o j ornada diària) s’ha d’acceptar o rebutjar globalment.
Les condicions d’acceptació són les següents:
MESCLA CONTINUA:
- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l’especificada
anteriorment; no mé s de 3 individus de la mostra assajada podran presentar
resultats individuals que baixin de la prescrita en més de 2 punts
percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, s’ha de procedir de
la següent manera:
- Si la densitat mitja obtinguda és inferior al 95% de la densitat de
referència, s’ha d’aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot
controlat mitjançant fressat i s’ha de reposar per compte del Contractista;
- Si la densitat mitja obtinguda no és inferior al 95% de la densitat de
referència, s’ha d’aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de
mescla bituminosa corresponent al lot controlat.
- L’espessor mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus
dels Plà nols del Projecte, ni diferir del teòric en més de les toleràncies
abans especificades; no més de 3 individus de la mostra assajada podran
presentar resultats individuals que baixin del prescrit en més d’un 10%.Si
l’espessor mig obtingut en una capa és inferior a l’especificat anteriorment,
s’ha de procedir de la següent manera:
- Per capes de base:
- Si l’espessor mig obtingut en una capa de base fos inferior al 80%
de l’especificat abans, s’haurà de rebutjar la capa, i el Contractista, pel
seu compte, haurà d’aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre
de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes de
gàlib;
- Si l’espessor mig obtingut fos superior al 80% de l’especificat
abans, i no existissin problemes d’entollament, s’haurà de compensar el
minvament de la capa amb l’espessor addicional corresponent a la capa
superior per compte del Contractista.
- Per capes intermitges:
- Si l’espessor mig obtingut en una capa intermitja fos inferior al
90% de l’especificat abans, s’haurà de rebutjar la capa, i el Contractista,
pel seu compte, haurà d’aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o
estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes
de gàlib;
- Si l’espessor mig obtingut fos superior al 90% de l’especificat
abans, i no existissin problemes d’entollament, s’haurà d’acceptar la capa amb
una penalització econòmica del 10%.
Les irregularitats superficials que excedeixin les tolerà ncies especificades,
i les zones que retinguin aigua sobre la superfície, hauran de ser corregides
segons les instruccions de la DF.
MESCLA DRENANT I DISCONTINUA:
- Espessor de la capa
L’espessor mig per lot no haurà de ser en cap cas inferior al previst als
Plànols del Projecte, i, a més, no més de 2 mostre s podran presentar
resultats individuals inferiors al 95% de l’espessor especificat.
Si l’espessor mig obtingut en una capa és inferior a l’especificat
anteriorment, es rebutjarà la capa i el Contractista, pel seu compte, haurà
d’aixecar-la mitjançant fressat i reposar-la.
- Regularitat superficial (NLT-330)
Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen
els límits establerts anteriorment, es demolirà el lot, es portarà a
l’abocador i s’estendrà una nova capa a càrrec del Contractista.
Les irregularitats superficials que excedeixin les tolerà ncies especificades,
i les zones que retinguin aigua sobre la superfície, hauran de ser corregides
segons les instruccions de la DF.
MESCLA DRENANT I DISCONTINUA BBTM B:
- Contingut de buits (UNE-EN 12697-8)
En mescles drenants, la mitja dels buits de la mescla no haurà de diferir en
més de 2 punts percentuals respecte els valors especificats anteriorment; no

més de 3 individus de la mostra assajada podran presentar resultats
individuals que difereixin dels prescrits en més de 3 punts percentuals.
En mescles discontinues BBTM B, si l’espessor és igual o superior a 2,5 cm, la
mitja del percentatge de buits en mescla no haurà de diferir en més de 2 punts
percentuals respecte els valors especificats anteriorment; no mé s de 3
individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals que
difereixin dels prescrits en més de 3 punts percentuals.
Si la mitja dels buits de la mescla difereix dels valors abans especificats,
es procedirà de la següent manera:
- Si la mitja dels buits de la mescla difereix en més de 4 punts percentuals,
s’aixecarà la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat
mitjançant fressat i es reposarà per compte del Contractista;
- Si la mitja dels buits de la mescla difereix en menys de 4 punts
percentuals, s’aplicarà una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla
bituminosa corresponent al lot controlat.
En mescles discontinues BBTM B, si l’espessor és inferior a 2,5 cm, la dotació
mitja de mescla obtinguda al lot no podrà ser inferior a l’especificada
anteriorment i a més, no mé s de 2 mostres podran presentar resultats
individuals inferiors al 95% de la densitat de referència.
Si la dotació mitja de mescla obtinguda és inferior a l’especificada, es
procedirà de la següent manera:
-Si la dotació mitja de mescla és inferior al 95% de l’especificada,
s’aixecarà la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat
mitjançant fressat i es reposarà per compte del Contractista;
- Si la dotació mitja de mescla no és inferior al 95% de l’especificada,
s’aplicarà una penalització econò mica del 10% a la capa de mescla bituminosa
corresponent al lot controlat.
MESCLA DISCONTINUA BBTM A:
- Densitat
La densitat mitja obtinguda al lot no podrà ser inferior a l’especificada
anteriorment i a més, no més de 2 mostre s podran presentar resultats
individuals inferiors al 95% de la densitat de referència.
Si la densitat mitja de mescla obtinguda és inferior a l‘especificada abans,
es procedirà de la següent manera:
- Si la densitat mitja de mescla obtinguda és inferior al 95% de
l’especificada, s’aixecarà la capa de mescla bituminosa corresponent al lot
controlat mitjanç ant fressat i es reposarà per compte del Contractista;
- Si la densitat mitja de mescla obtinguda no és inferior al 95% de
l’especificada, s’aplicarà una penalització econò mica del 10% a la capa de
mescla bituminosa corresponent al lot controlat.
EN CAPA DE RODADURA:
- Espessor de la capa
L’espessor mig obtingut no haurà de ser inferior al previst a la secció-tipus
dels Plànols del Projecte, ni diferir del teòric en més de les toleràncies
abans especificades; no mé s de 3 individus de la mostra assajada podran
presentar resultats individuals que baixin del prescrit en més d’un 10%.
Si l’espessor mig obtingut en una capa de trànsit fos inferior a l’especificat
anteriorment, es rebutjarà la capa, i el Contractista, pel seu compte, haurà
d’aixecar la capa mitjanç ant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra
capa sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib o de
sobrecàrrega d’estructures.
- Regula ritat superficial
Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen
els límits establerts anteriorment, es procedirà de la següent manera:
Si els resultats excedeixen els límits establerts en més del 10% de la
longitud del tram controlat o de la longitud total de l’obra, s’estendrà una
nova capa de mescla bituminosa amb l’espessor que determini el Director d’Obra
a càrrec del Contractista;
Si els resultats excedeixen els límits establerts en menys del 10% de la
longitud del tram controlat o de la longitud total de l’obra, es corregiran
els defectes de regularitat superficial mitjançant fressat a cà rrec del
Contractista. La localització dels esmentats defectes es farà sobre els
perfils longitudinals obtinguts en l’auscultació per la determinació de la
regularitat superficial.
Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada en trams
uniformes i continus, amb longituds superiors a 2 km, milloren els límits

establerts anteriorment, i compleixen els valors de les taules següents,
segons correspongui, es podrà incrementar l'abonament de mescla bituminosa.
- Per ferms de nova construcció: PG 3/75 MOD 7 Taula 543.18a
- Per ferms rehabilitats estructuralment: PG 3/75 MOD 7 Taula 543.18b
- Macrotextura superficial (UNE-EN 13036-1)
El resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial no
haurà de resultar inferior al valor previst anteriorment. No mé s d’un
individu de la mostra assajada podrà presentar un resultat individual inferior
a aquest valor en més del 25%.
Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial
resulta inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera:
- Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura
superficial resulta superior al 90% del valor previst, s’aplicarà una
penalització econòmica del 10%;
- Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura
superficial resulta inferior al 90% del valor previst, es demolirà el lot, es
portarà a l’abocador i es reposarà la capa a càrrec del Contractista.
- Resistència al lliscament (NLT 336)
El resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al lliscament no
haurà de ser en cap cas inferior al valor previs t anteriorment. No més d’un
5% de la longitud total mesurada de cada lot, podrà presentar un resultat
inferior a aquest valor en més de 5 unitats.
Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al lliscament
resulta inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera:
- Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al
lliscament resulta superior al 95% del valor previst, s’aplicarà una
penalització econò mica del 10%;
- Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al
lliscament resulta inferior al 95% del valor previst, es demolirà el lot, es
portarà a l’ abocador i es reposarà la capa a càrrec del Contractista.
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F9 - PAVIMENTS
F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
F9H1 - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mescla bituminosa en calent, tipus formigó bituminós, resultat de la
combinació d’un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs el pols mineral) amb
granulometria continua i eventualment additius, de manera que totes les
partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de
lligant col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la
d’ambient.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació
d’aquesta per la DO
- Realització del tram de proba i aprovació d’aquest per la DO
- Comprovació de la superfície d’assentament
- Extensió de la mescla
- Compactació de la mescla
- Execució de junts de construcció

- Protecció del paviment acabat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense
segregacions.
S’ha d’ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.
La densitat obtinguda segons s’indica en l’apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha
de ser inferior als valors següents:
- Capes de gruix >= 6 cm: 98%
- Capes de gruix < 6 cm: 97%
L’Í ndex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons
l’indicat en l’apartat 542.9.4 del PG-3 ha de complir els valors de les
taules 542.15 o 542.16 del PG-3.
En capes de rodadura:
- Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNEEN 13036-1) mesurada abans de la posada en servei de la capa: >= 0,7 mm
- Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%): 65 (Mesurada 2 mesos
desprès d’entrar en servei la capa)
Toleràncies d'execució:
- Amplària del semiperfil: No s’admeten amplàries inferiors a les teòriques
- Gruix de la capa: No s’admeten gruixos inferiors al teòrics
- Nivell de la capa de rodadura: ± 10 mm
- Nivell de les altres capes: ± 15 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S’ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida
en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si
es pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de
l’obra en construcció.
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d’Obra ha de definir si és
acceptable o no la fó rmula de treball i si són acceptables o no els equips
proposats pel Contractista.
Durant l’execució del tram de prova s’ha d’analitzar la correspondè ncia, al
seu cas, entre els mètodes de control de la dosificació del lligant
hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions
Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de control.
Excepte autorització expressa del Director d’Obra, s’han de suspendre els
treballs quan la temperatura ambient a l’ ombra sigui inferior a 5°C, excepte
si el gruix de la capa a estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit
serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades o a taulers d’estructures,
la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de
compactació obtinguts. Tampoc es permet la posta en obra en cas de pluja.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre
la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb
les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o
irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de
l'execució de la partida d'obra, d’acord amb les instruccions de la DF.
La regularitat superficial de la capa sobre la que s’ha d’estendre la mescla,
ha de complir l’indicat en les taules 510.6, 513.8, 542.15 ó 542.16 del PG-3.
Sobre aquesta capa s’ha d’haver aplicat un reg d’imprimació o d’adherència,
que ha de complir l’especificat en els articles 530 ó 531 del PG-3.
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest
fos heterogeni, s’haura n d’eliminar mitjançant fressat els excessos de
lligant i segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del
Director d’Obra.
S’ha de comprovar que transcorregut el termini de trencament del lligant dels
tractaments aplicats, no queden restes d’aigua. El reg ha d’estar curat i ha
de conservar tota la capacitat d’unió amb la mescla.
L’equip d’estesa ha de complir les especificacions de l’article 542.4.3 del
PG-3.
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començ ant per la vora inferior
de la capa i amb la major continuïtat possible, per franges horitzontals.
L’amplària de les franges s’ha d’ estudiar per a que hi hagi el menor nombre
de junts possible.
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trà nsit
T00 a T1 o amb superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre

la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més
estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals.
Als demés casos, després d’haver estès i compactat una franja, s’ha d’estendre
la segü ent mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en
condicions de ser compactada; en cas contrari s’ha d’executar un junt
longitudinal.
L’estenedora s’ha de regular de forma que la superfí cie de la capa estesa
resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix
tal que, un cop compactada, s’ajusti a la rasant i secció transversal
indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades.
L’estesa s’ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat
de l’estenedora a la producció de la central de fabricació de manera que
aquella no s’aturi. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de la
mescla a estendre, en la tolva de l’estenedora i a sota d’aquesta, no baixi de
la prescrita en la fó rmula de treball per a l’inici de compactació, en cas
contrari cal executar un junt transversal.
On resulti impossible, a judici del Director d’Obra, l’ús de màquines
estenedores, la mescla bituminosa en calent s’ha de poder posar en obra per
altres procediments aprovats per aquest. S’ ha de descarregar fora de la zona
on s’hagi d’estendre i s’ha de distribuir en una capa uniforme i d’un gruix
tal que, una vegada compactada, s’ajusti a la rasant i secció transversal
indicades als Plànols del Projecte, amb les toleràncies indicades.
L’equip de compactació ha de complir les especificacions de l’article 542.4.4
del PG-3.
La compactació s’ ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d’Obra en
funció dels resultats del tram de prova; s’ha de fer a la major temperatura
possible, sense sobrepassar la màxima prescrita en la fó rmula de treball i
sense que es produeixi desplaçament de la mescla estesa; i s’ha de continuar
mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita en la fó
rmula de treball i la mescla es trobi en condicions de ser compactada, fins
que assoleixi la densitat especificada.
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú
i en mescles bituminoses amb addició de cautxú, amb la finalitat de mantenir
la densitat de la tongada fins que l’augment de la viscositat del betum
contraresti una eventual tendència del cautxú a recuperar la seva forma, s’ ha
de continuar obligatòriament el procés de compactació fins que la temperatura
de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara que
s’hagi assolit prèviament la densitat abans especificada.
La compactació s’ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica.
Si l’ estesa de la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una
d’aquestes s’ha d’ampliar la zona de compactació per tal que inclogui 15 cm de
l’anterior, com a mínim.
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a
l'estenedora; els seus canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja
s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de
cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits.
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals
de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els
longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra.
A l’ estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l’estesa
en primer lloc no fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per
acabar la compactació, la vora d’aquesta franja s’ ha de tallar verticalment,
deixant al descobert una superfície plana i vertical. Se li ha d’aplicar una
capa uniforme i lleugera de reg d’adherència segons l’article 531 del PG 3,
deixant trencar l’emulsió suficientment. A continuació, s’ha d’escalfar el
junt i estendre la següent franja contra ella.
Els junts transversals en capes de rodadura s’han de compactar
transversalment, i s’ ha de disposar els recolzaments necessaris per als
elements de compactació.
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la
temperatura ambient en tot el seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF,
quan assoleixi la temperatura de 60ºC. En aquest cas s’han d’evitar les
parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta assoleixi la
temperatura ambient.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons
amb les seccions tipus especificades a la DT, per els gruixos mitjos i les
densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament
correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o
d'adherència.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542-Mezclas bituminosas
en caliente tipo hormigón bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de
rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Abans d’ iniciar-se la posta en obra de cada tipus de mescla bituminosa en
calent. Execució d’ un tram de prova, per comprovar:
- La fórmula de treball
- Els equips proposats per el contractista
- La forma específica d’actuació dels equips
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els
resultats in situ
En l’execució d’una capa:
- Inspecció visual de l’aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la
mescla i la temperatura ambient, al descarregar en l’estenedora o equip de
transferència
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida
màxima del granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides mà ximes del
granulat superiors, al menys un cop al dia i al menys un cop per lot
determinat segons el menor dels valors següents:
- 500 m de calçada
- 3.500 m2 de calçada
- la fracció construïda diàriament
- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes
anteriors
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d’assaig
de l’annex B de la UNE-EN 13108-20
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació,
com el valor mig dels 4 ú ltims valors de densitat aparent obtinguts de les
provetes del punt anterior
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que
estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la
freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes
- Gruix de l’estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi
el DO
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats
- Que funcionen els dispositius d’humectació, neteja i protecció dels
compactadors
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d’inflament dels compactadors
- La freqüència i l’amplitud en els compactadors vibratoris
- Nombre de passades de cada compactador
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a
5 per lot
- Determinar la densitat i el gruix dels testimonis antriors segons UNE-EN
12697-6, considerant les condicions d’assaig de l’annex B de la UNE-EN 1310820

- Control de la regularitat superficial del lot 24 h desprès de la seva
execució i abans d’estendre la capa següent, determinant l’IRI segons NLT 330,
calculant un valor cada hm. En les capes de rodadura sha de comrpvar la
regularitat superficial a més, abans de la recepció definitiva de les obres,
en tota la llargària de l’obra
En capes de rodadura, cal comprovar a més:
- Mesura de la macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, abans de la
posada en servei de la capa, en 5 punts escollits aleatòriament, amb un punt
per hm com a mínim
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, una cop
passats 2 meses de la posada en servei de la capa, en tota la llargà ria del
lot
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D’INCOMPLIMENT:
El lot de control definit en el procés d’execució (500 m de calçada, 3.500 m2
de calçada o j ornada diària) s’ha d’acceptar o rebutjar globalment.
Les condicions d’acceptació són les següents:
Densitat:
- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l’especificada
anteriorment; no més de 3 individus de la mostra assajada podran presentar
resultats individuals que baixin de la prescrita en més de 2 punts
percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, s’ha de procedir de
la següent manera:
- Si la densitat mitja obtinguda és inferior al 95% de la densitat de
referència, s’ha d’aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot
controlat mitjançant fressat i s’ha de reposar per compte del Contractista;
- Si la densitat mitja obtinguda no és inferior al 95% de la densitat de
referència, s’ha d’aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de
mescla bituminosa corresponent al lot controlat.
Gruix:
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus de
la DT. No més de 3 individus de la mostra assajada poden presentar resultats
individuals que baixin del prescrit en més d’un 10%.
Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l’especificat anteriorment,
s’ha de procedir de la següent manera:
- Per capes de base:
- Si el gruix mig obtingut en una capa de base fos inferior al 80%
de l’especificat abans, s’ha de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu
compte, ha d’aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou
una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib;
- Si el gruix mig obtingut fos superior al 80% de l’especificat
abans, i no existissin pro blemes d’entollament, s’ha de compensar el
minvament de la capa amb el gruix addicional corresponent a la capa superior
per compte del Contractista.
- Per capes intermèdies:
- Si el gruix mig obtingut en una capa intermèdia fos inferior al
90% de l’especificat abans, s’ha de rebutjar la capa, i el Contractista, pel
seu compte, ha d’aixecar la capa mitjanç ant fressat i reposar-la o estendre
de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib
o sobrecàrregues en estructures
- Si el gruix mig obtingut fos superior al 90% de l’especificat
abans, i no existissin problemes d’entollament, s’ha d’acceptar la capa amb
una penalització econòmica del 10%.
- Per capes de rodadura:
- Si el gruix mig obtingut fos inferior a l’especificat s’ ha de
rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, ha d’aixecar la capa
mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la
rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib o sobrecàrregues en
estructures
Regularitat superficial:
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen
els límits establerts, es procedirà de la següent manera:
- Si els resultats excedeixen els límits establerts en més del 10% de la
longitud de l tram controlat o de la longitud total de l’obra per a capes de
rodadura, s’ha d’estendre una nova capa de mescla bituminosa amb el gruix que
determini el DO a càrrec del Contractista;

- Si els resultats excedeixen els límits establerts en menys del 10% de
la longitud del tram controlat o de la longitud total de l’obra, s’han de
corregir els defectes de regularitat superficial mitjançant fressat a càrrec
del Contractista. La localització dels esmentats defectes s’ha de fer sobre
els perfils longitudinals obtinguts en l’auscultació per la determinació de la
regularitat superficial.
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa de rodadura en
trams uniformes i continus, amb longituds superiors a 2 km, milloren els
límits establerts, i compleixen amb els valors de les taules següents, segons
correspongui, es podrà incrementar l'abonament de mescla bituminosa, segons
l’establert en l’apartat 542.11 del PG 3:
- Per ferms de nova construcció amb possibilitat d’abonament addicional:
PG 3 Taula 542.20a
- Per ferms rehabilitats estructuralment amb possibilitat d’abonament
addicional: PG 3 Taula 542.20b
Macrotextura superficial:
- El resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial no
ha de resultar inferior al valor previst. No més d’un individu de la mostra
assajada pot presentar un resultat individual inferior a aquest valor en més
del 25%.
Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial
resulta inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera:
- Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura
superficial resulta inferior al 90% del valor previst, s’ha d’ estendre una
nova capa de rodadura a càrrec del Contractista
- Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura
superficial resulta superior al 90% del valor previst, s’ha d’aplicar una
penalització econòmica del 10%
Resistè ncia al lliscament:
- Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al
lliscament resulta inferior al valor previst, es procedirà de la següent
manera:
- Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al
lliscament resulta inferior al 90% del valor previst, s’ha d’estendre una nova
capa de rodadura a càrrec del Contractista.
- Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al l
liscament resulta superior al 90% del valor previst, s’aplicarà una
penalització econòmica del 10%
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F9 - PAVIMENTS
F9V - ESGLAONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9V3ENRG,F9V3E95A.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Esglaó format amb peces de pedra, terratzo, formigó o ceràmica, col·locades a
truc de maceta amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter
- Col·locació de la beurada, en el seu cas
- Neteja de l'esglaó acabat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
L'esglaó acabat no ha de tenir peces esquerdades, trencades, tacades, ni amb
defectes aparents.
L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell.
El fals escaire de l'esglaó s'ha d'ajustar al perfil previst.
Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport, formant una
superfície plana.
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 4 mm/m
- Planor de les celles: ± 2 mm
- Horitzontalitat: ± 0,2%
- Fals escaire: ± 5 mm
ESGLAÓ DE PEDRA, FORMIGÓ O TERRATZO:
Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment i eventualment amb colorants.
El vol de la peça d'estesa sobre el davanter i l'entrega per l'extrem contrari
s'han d'ajustar a les especificacions de la DT.
Junts entre peces: >= 1 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o
superior a 35°C.
En cas que es donessin aquestes condicions una vegada acabats els treballs,
s'ha de revisar allò executat 48 h abans i s'han de tornar a fer les parts
afectades.
Les superfícies de recolzament han de ser netes i humides.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no
absorbeixin l'aigua del morter.
S'han de col·locar, a truc de maceta, sobre una superfície contínua
d'assentament i rebuda de morter, de gruix >= 2 cm per la peça estesa i >= 1
cm per al davanter.
Abans de la col·locació de la peça estesa, s'ha d'espolsar amb ciment la
superfície del morter fresc.
L'operació de rejuntat s'ha de fer passades 48 h des de la col·locació de
l'esglaó.
S'ha d'eliminar el morter sobrant i s'ha de netejar la superfície.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 15 de febrero de 1984 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de
la Edificación: NTE-RSR/1984 Revestimientos de Suelos: Piezas Rígidas.
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FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

FBA -

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

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 48103.
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·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura.
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a
l’eix de la via, mai 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 afegirse, 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:
- 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 recollirles.

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.
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FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
FBB -

SENYALITZACIÓ VERTICAL

FBB1 - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ
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 de perill, preceptives i de regulació
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.
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques
indicades en les normes UNE 135 312 i UNE 135314.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I
COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA:
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de
la DT, i aprovada per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
VIALS PÚBLICS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden 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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FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
FBB -

SENYALITZACIÓ VERTICAL

FBB2 - SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ

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.
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques
indicades en les normes UNE 135 312 i UNE 135314.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I
COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA:
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de
la DT, i aprovada per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VIALS PÚBLICS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden 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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FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FD5 - DRENATGES
FD5J - CAIXES PER A EMBORNALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FD5J6F08.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó.
S'han considerat els materials següents:
- Caixa de formigó
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per
fora
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En caixa de formigó:

- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Muntatge de l'encofrat
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Col·locació del formigó de la caixa
- Desmuntatge de l'encofrat
- Cura del formigó
En caixa de maó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Col·locació dels maons amb morter
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la
reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.
Toleràncies d'execució:
- Desviació lateral:
- Línia de l'eix: ± 24 mm
- Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm
(D = la dimensió interior màxima expressada en m)
- Nivell soleres: ± 12 mm
- Gruix (e):
- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm
- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)
CAIXA DE FORMIGÓ:
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
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 resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article
86 de l’EHE-08
CAIXA DE MAÓ:
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser
horitzontals.
Els junts han d'estar plens de morter.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix
uniforme i ben adherit a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de
pòrtland. El revestiment ha de ser llis, sense fissures, forats o altres
defectes.
Gruix dels junts: <= 1,5 cm
Gruix de l'arrebossat i del lliscat: 1,1 cm
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat: ± 2 mm
ESQUERDEJAT EXTERIOR:
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un
esquerdejat ben adherit a la paret.
Gruix de l'arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els
40°C, sense pluja.
CAIXA DE FORMIGÓ:
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.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin
disgregacions.

CAIXA DE MAÓ:
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal
que no absorbeixin l'aigua del morter.
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que
l'han de rebre.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
EMBORNALS:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y
cimentaciones.
* Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de
carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción
de Hormigón Estructural (EHE-08).
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FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FD5 - DRENATGES
FD5Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació d’elements auxiliars per a drenatges.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó
- Filtre per a bonera sifònica
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter, si és el cas
- Col·locació de l’element
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les
parets de l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sò
lidament fixat amb potes d'ancoratge. Aquestes no han de sobresortir de les
parets de l'element drenant.
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que
el paviment perimetral, i han de mantenir el seu pendent.
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el
bastiment a tot el seu perímetre.
La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu
trencament per impacte o bé produir sorolls.
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament.

Toleràncies d'execució:
- Guerxament: ± 2 mm
- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les
condicions exigides per al material.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BASTIMENT:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Seguiment del procés de col·locació.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions d’assentament del bastiment
- Comprovació de les toleràncies d’ajust i de nivell respecte al paviment
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l’obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FD7 - CLAVEGUERES
FD7F - CLAVEGUERES AMB TUB DE PVC
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de claveguera o col·lector amb tubs de PVC col·locats soterrats.
S'han considerat els tipus de tubs següents:
- Tub de PVC de formació helicoïdal, autoportant, amb unió amb massilla
- Tub de PVC de formació helicoïdal, per anar formigonat, amb unió
massilla
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació del llit de recolzament dels tubs
- Baixada dels tubs al fons de la rasa
- Col·locació de l'anella elastomèrica, en el seu cas

amb

- Unió dels tubs
- Realització de proves sobre la tuberia instal·lada
CONDICIONS GENERALS:
El tub ha de seguir le s alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la
rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram.
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del
qual han de complir l'especificat en la DT.
La unió entre els tubs amb anella elastomèrica ha d'estar feta per penetració
d'un extrem dins de l'altre amb l'interposició d'una anella de goma
col·locada prèviament a l'allotjament adequat de l'extrem de diàmetre exterior
més petit.
La unió entre els tubs encolats o amb massilla ha d'estar feta per penetració
d'un extrem dins de l'altre, encolant prèviament l'extrem de diàmetre exterior
més petit.
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats.
S'accepta un ressalt <= 3 mm.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els
esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim
hidràulic de la canonada.
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors,
del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions
tèrmiques.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les
d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han
d'anar separades tangencialment 100 cm.
Un cop instal·lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar
fetes satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els
trams que especifiqui la DF.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de
complir l'especificat en el seu plec de condicions.
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície:
- En zones amb trànsit rodat: >= 100 cm
- En zones sense trànsit rodat: >= 60 cm
Amplària de la rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm
Pressió de la prova d'estanquitat: <= 1 bar
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els
que presentin algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària,
la fondària i el nivell freà tic de la rasa corresponen als especificats en la
DT. En cas contrari cal avisar la DF.
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin
cops.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la
superfície del tub. Es recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues de
cinta ampla amb el recobriment adequat.
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona
pràctica muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts
baixos.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu
interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o
funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).

En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva
obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguà s. Quan es reprenguin els treballs
s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels
tubs.
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems.
El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs amb anella
elastomèrica no ha de ser agressiu pel material del tub ni per a l'anella
elastomèrica, fins i tot a temperatures elevades de l'efluent.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no
transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial
de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les
especificacions tècniques del reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les
unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la
normativa vigent.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el
contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la
DF.
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 pè rdues de material per retalls i els empalmaments
que s'hagin efectuat.
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves
sobre la tuberia instal·lada.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.
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 D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació
aplicable i a les instruccions de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire
o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.
CONTROL D’EXECUCIÓ I D’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES.
S’ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
CONTROL D’EXECUCIÓ I D’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN
CAS D’INCOMPLIMENT.
Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a
fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l’adequació, d’acord amb el
determini la DF.
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FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FD7 - CLAVEGUERES
FD7J - CLAVEGUERES AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FD7JN186,FD7JG186.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de claveguera o col·lector amb tubs de polietilè de densitat alta,
amb unions soldades, col·locats al fons de la rasa i reblert de sauló fins a
10 cm per sobre del tub.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació del llit de recolzament dels tubs
- Replanteig i preparació de les unions
- Execució de les unions dels tubs
- Baixada dels tubs al fons de la rasa
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
- Reblert de la rasa amb sauló
CONDICIONS GENERALS:
El tub ha de seguir le s alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la
rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram.
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del
qual han de complir l'especificat en la DT.
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats.
S'accepta un ressalt <= 3 mm.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els
esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim
hidràulic de la canonada.
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors,
del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions
tèrmiques.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les
d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han
d'anar separades tangencialment 100 cm.
Un cop instal·lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar
fetes satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els
trams que especifiqui la DF.
La base del tub, els laterals i la part superior fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior, ha d’ estar reblert amb sauló.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de
complir l'especificat en el seu plec de condicions.
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície:
- En zones amb trànsit rodat: >= 100 cm

- En zones sense trànsit rodat: >= 60 cm
Amplària de la rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm
Pressió de la prova d'estanquitat: <= 1 bar
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els
que presentin algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària,
la fondària i el nivell freà tic de la rasa corresponen als especificats en la
DT. En cas contrari cal avisar la DF.
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin
cops.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la
superfície del tub. Es recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues de
cinta ampla amb el recobriment adequat.
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona
pràctica muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts
baixos.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu
interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o
funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva
obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguà s. Quan es reprenguin els treballs
s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels
tubs.
El procés d'execució dels junts ha de ser prèviament acceptat per la DF.
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no
transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial
de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les
especificacions tècniques del reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les
unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la
normativa vigent.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el
contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la
DF.
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 pè rdues de material per retalls i els empalmaments
que s'hagin efectuat.
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves
sobre la tuberia instal·lada.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.
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
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FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FD9 - RECOBRIMENTS PROTECTORS EXTERIORS PER A CLAVEGUERES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Recobriment exterior amb formigó per a la protecció de tubs de formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície del tub
- Col·locació del formigó de protecció
- Cura del formigó de protecció
CONDICIONS GENERALS:
El recobriment acabat ha de tenir un gruix uniforme i ha de cobrir totalment
la superfície exterior dels tubs.
No ha de tenir discontinuïtats, esquerdes o defectes, com és ara disgregacions
o buits.
Resistència característica estimada del formigó al cap de 28 dies (Fest): >=
0,9 x Fck
Toleràncies d'execució:
- Gruix: ± 5%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els
40°C, sense pluja.
Abans de l'aplicació del recobriment, s'ha de sanejar la superfície. Aquesta
superfície no ha de tenir pols, greixos, etc.
El formigó s'ha de col·locar a l'obra abans que comenci a adormir-se.
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.
S'inclou dins d'aquest criteri el treball de preparació de la superfície a
cobrir.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
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FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FDD -

PARETS PER A POUS DE REGISTRE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FDD010,FDD0NRG.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i
la col.locació dels elements complementaris.
S’han considerat els materials següents per a les parets del pou:
- Maons calats o maons massissos agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat
interior de la paret i eventualment, esquerdejat exterior
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter
S’han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents.
- Bastiment i tapa
- Graó d'acer galvanitzat
- Graó de ferro colat
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Parets:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col/locació de les peces agafades amb morter
- Acabat de les parets, en el seu cas
- Comprovació de l'estanquitat del pou
En el bastiment i tapa:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
En el graó:
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament
- Col·locació dels graons amb morter
PARET PER A POU:
El pou ha de ser estable i resistent.
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al
coronament, on s'han d'anar reduïnt les dimensions del pou fins arribar a les
de la tapa.
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar
aplomades de dalt a baix.
Els junts han d'estar plens de morter.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa
enrasats amb el paviment.
La superfície interior ha de ser llisa i estanca.
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida
de la conducció.
Toleràncies d'execució:
- Secció interior del pou: ± 50 mm
- Aplomat total: ± 10 mm
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades
amb morter, recolzades a sobre d'un element resistent.
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a
les de la tapa.
PARET DE MAÓ:
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser
horitzontals.
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix
uniforme i ben adherit a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment
pòrtland.
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres
defectes. No ha de ser polsegós.
Gruix dels junts: <= 1,5 cm
Gruix de l'arrebossat i el lliscat: <= 2 cm
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m

- Gruix de l'arrebossat i el lliscat: ± 2 mm
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR:
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un
esquerdejat ben adherit a la paret.
Gruix de l'esquerdejat: <= 1,8 cm
BASTIMENT I TAPA:
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l’element
que s’ha de tapar, anivellades prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de
sortir lateralment de les parets del pou.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre.
No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o
bé produir sorolls.
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només
podrà ser retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments
accidentals.
Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el
paviment perimetral i mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm
- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm
GRAÓ:
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou.
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems
agafats amb morter.
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou.
Llargària d'encastament: >= 10 cm
Distància vertical entre graons consecutius: <= 35 cm
Distància vertical entre la superfície i el primer graó: 25 cm
Distància vertical entre l'últim graó i la solera: 50 cm
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Paral·lelisme amb la paret: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les
condicions exigides per al material.
PARET PER A POU:
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense
pluja.
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.
PARET DE MAÓ:
Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no
absorbeixin l'aigua del morter.
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies
que els han de rebre.
El lliscat s'ha de fer en una sola operació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ELEMENTS COMPLEMENTARIS:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
PARET PER A POU:
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y
cimentaciones.
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FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FDD -

PARETS PER A POUS DE REGISTRE

FDDZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS PER A POUS DE REGISTRE
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació d'elements complementaris de pous de registre.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i tapa
- Graó
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió
- Retirada de tapes de clavegueram existents i subministrament de tapes noves,
inclosa la seva col.locacio a la nova rasant
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el bastiment i tapa:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
En el graó:
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament
- Col·locació dels graons amb morter
BASTIMENT I TAPA:
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l’element
que s’ha de tapar, anivellades prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de
sortir lateralment de les parets del pou.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre.
No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o
bé produir sorolls.
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només
podrà ser retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments
accidentals.
Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el
paviment perimetral i mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm
- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm
GRAÓ:
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou.
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems
agafats amb morter.
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou.
Llargària d'encastament: >= 10 cm

Distància vertical entre graons consecutius: <= 35 cm
Distància vertical entre la superfície i el primer graó: 25 cm
Distància vertical entre l'últim graó i la solera: 50 cm
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Paral·lelisme amb la paret: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les
condicions exigides per al material.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.
* PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan
determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones,
drenajes y cimentaciones.
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FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FDK -

PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

FDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Pericó de paret de formigó sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de
sorra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col·locació de la solera de maons calats
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de
passos de tubs, etc.
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa
enrasats amb el paviment.
Resistència característica estimada del formigó (Fest): >= 0,9 Fck
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió)
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera: ± 20 mm

- Aplomat de les parets: ± 5 mm
- Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal
- Gruix de la paret: ± 1% gruix nominal
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les
condicions exigides per al material.
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inicïi el seu adormiment.
L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
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FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FDK -

PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

FDKZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l’element
que s’ha de tapar, anivellades prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de
sortir lateralment de les parets del pou.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre.
No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o
bé produir sorolls.
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només
podrà ser retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments
accidentals.
Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el
paviment perimetral i mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm

- Nivell entre tapa i paviment:

± 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les
condicions exigides per al material.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y
cimentaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Seguiment del procés de col·locació.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE
FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions d’assentament del bastiment
- Comprovació de les toleràncies d’ajust i de nivell respecte al paviment
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l’obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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FG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
FG1 -

CAIXES I ARMARIS

FG11 - CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Caixa general de protecció de poliester reforçat, amb o sense borns
bimetàl·lics segons esquemes UNESA i muntada superficialment o encastades.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l’obra dels embalatges, retalls de cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre
punts.

La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a
mínim.
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
No s’han de transmetre esforços entre els conductors i la caixa.
Si es col·loca encastada, les dimensions del nínxol han de superar les de la
caixa en un mínim de 15 mm i un màxim de 30 mm. La seva fondà ria ha de ser >=
30 cm.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a la instal·lació s’han de seguir les instruccions de la DT del fabricant.
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques de l’element.
S’ha de treballar sense tensió a la xarxa.
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l’obra de tots els
materials sobrants com ara 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 i instal·lació de l’ escomesa segons
prescripcions de la companyia subministradora.
- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP
- Verificar els següents elements de la línia general d’alimentació :
- Secció dels conductors
- Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV)
- Calibre i naturalesa dels conductes
- Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització
- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora
- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de
protecció i mesura.
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.
- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.
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 dels assaigs
realitzats d’acord amb el que s’especifica a continuació i de quantificació
dels mateixos.
- Assaigs:
- Resistència d’aïllament (REBT)
- Rigidesa dielèctrica (REBT)
- Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA)
- Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre)
(REBT, UNE-EN 61008-1)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense
canviar materials, es procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a
canviar tot el material afectat.
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a
l’adequació, d’acord amb el determini la DF.
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FG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
FG2 -

TUBS I CANALS

FG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat.
S’han considerat els tipus de tubs següents:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la
interior
- Tubs de material lliure d’halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior
S’han considerat els tipus de col·locació següents:
- Tubs col·locats encastats
- Tubs col·locats sota paviment
- Tubs col·locats sobre sostremort
- Tubs col·locats al fons de la rasa
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- L’estesa, fixació o col·locació del tub
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació,
pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes.
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre
la què s'ha d'efectuar el tractament superficial.
Toleràncies d’instal·lació:
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm
ENCASTAT:
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb
guix.
Recobriment de guix: >= 1 cm
SOBRE SOSTREMORT:
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a
mínim.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació,
pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes.
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3
Distància entre la canalització i la capa de protecció: >= 10 cm

Fondària de les rases: >= 40 cm
Penetració del tub dins dels pericons: 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Penetració del tub dins dels pericons: ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
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.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de
sorra garbejada i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.)
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció
mecànica (maons, plaques de formigó, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és
encastat i definitives en la resta de muntatges.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos flexibles.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos
particulares para sistemas de tubos enterrados.
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FG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
FG3 -

CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA

FG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Cables elèctrics destinats 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.
- Cables subterranis de designació UNE RFV 0,6/1 kV
- Cables sense conductor neutre fiador per anar col·locats sense tensió sobre
façanes i sostres.
- Cables amb conductor neutre fiador per anar col·locats amb tensió sobre
suports.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Cables col.locats superficialment
- Cables col.locats a l’interior d’envoltants de protecció (tubs, canals o
safates)
- Cables col.locats al fons de la rasa, directament enterrats
- Cables col.locats suspesos entre suports
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d’obra
- L'estesa, fixació i connexionat a caixes o mecanismes
CONDICIONS GENERALS:
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.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes
i els mecanismes.
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.
Els conductors han de quedar extesos 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.
En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es
protegirà mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat.
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.
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El recorregut ha de ser l'indicat a la D.T.
La seva fixació al parament ha de quedar vertical o alineada paral·lelament al
sostre o al paviment, i la seva posició ha de ser l'establerta al projecte.
- Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm

- Distància vertical entre fixacions: <= 150cm
CABLES DIRECTAMENT ENTERRATS:
Els cables directament enterrats han d'estar protegits contra els danys
mecànics que puguin sobrevindre després de la seva instal·lació
Prèviament a la col·locació dels cables, s'anivellarà i compactarà el fons de
la rasa, retirant si es necessari les pedres o arestes que sobresurtin.
Els cables es col·locaran al fons de la rasa sobre un llit de sorra fina.
La primera capa de reblert, en contacte directe sobre els cables, també ha de
ser de sorra fina. A continuació es col·locaran un rengle de maons plans i una
cinta de material plàstic que avisi de la presència de la línia elèctrica de
sota.
La resta de la rasa s'ha d'omplir per tongades, tenint especial cura al abocar
la primera.
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat desde
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 aïlament, situada a l'extrem del tub
d'acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a la entrada i
sortida de cables.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C
EN TUB:
L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta
en treure'l de la bobina.
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.
CABLES COL.LOCATS SUSPESOS ENTRE SUPORTS:
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.
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.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RFV 0,6/1 KV:
* UNE-HD 603-6B "Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV. Parte 6:
Cables aislados con XLPE, armados. Sección B: Cables armados sin conductor
concéntrico".
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FG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
FG3 -

CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA

FG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS

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.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L’instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en
treure'l de la bobina.
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.
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
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.
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FG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
FGD -

ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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.
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
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, mesurada 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'elèctrodes, tubs de
manteniment (si existeix), ús dels connectors adequats i acabat de
l'arqueta.
- Verificar la continuïtat d'entre
elèctrodes de posada a terra.

els

conductors

de

protecció

i
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- 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
realitzades.
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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.
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FH - INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

FHM -

ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i
els seus components acoblats a aquests.
S'han considerat els elements següents:
- Columnes d’acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un
dau de formigó
- Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a
10 m d'alçària i 2,5 m de sortint, d'un braç, amb base-platina i porta,
col·locat sobre dau de formigó.
- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç mural recte
de planxa d'acer troncopiramidal galvanitzat, de fins a 2 m de llargària, per
a cantonada o no, fixat amb platina i cargols.
- Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxidant, de fins a 3 m de
llargària, acoblada amb brida o amb platina a tub d'acer.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Suports verticals, ancorats al paviment:
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge
- L'hissat, fixació i anivellament
- Connexionat a la xarxa
Braç mural:
- Fixació i anivellament
- Connexionat a la xarxa
Creueta:
- Muntatge, fixació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada
per la DF.
SUPORTS VERTICALS:
S'ha d’instal·lar en posició vertical.
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns.
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes,
femelles i contrafemelles.
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la
recomenada per la UNE 72-402.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de
terminal, cargol i femelles.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 10 mm/3 m
- Posició: ± 50 mm
BRAÇ MURAL:
El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns.
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes,
femelles i contrafemelles.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de
terminal, cargol i femelles.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
CREUETA:
Ha de quedar fixat sòlidament al fust de la columna mitjançant
cargols(platina) o amb una brida(brida).
La fixació s'ha de fer pel punt central de la creueta.
L'accés dels cables d'alimentació i protecció a la creueta s'ha de fer pel
punt central de la mateixa.
L'accés dels cables d'alimentació i protecció del llum s'ha de fer mitjançant
la pràctica de taladres de diàmetre adequat a la creueta, just en el punt de
subjecció del llum.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
SUPORTS VERTICALS:
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la
seva fixació.
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a
l'alçària del pal més 5 m.
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums
vermells durant la nit.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
SUPORTS VERTICALS:
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos
generales y dimensiones.
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las
columnas y báculos de alumbrado de acero.
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FQ - MOBILIARI URBÀ
FQ1 -

BANCS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Bancs col·locats a l’exterior.
S’han considerat els tipus de bancs següents:
- Bancs de fusta
- Bancs metàl·lics
- Bancs de pedra artificial
- Bancs de pedra natural
- Bancs de materials plàstics
S’han considerat els sistemes de col·locació següents:
- Ancorats amb daus de formigó
- Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques
- Recolzats sobre el paviment
- Encastats al parament
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas
- Ancoratge del banc, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.
Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de
quedar protegits de la corrosió.
Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres
defectes visibles.
Ancoratge dels suports: >= 25 cm
Toleràncies d'execució:

- Alçària del seient: ± 20 mm
- Horitzontalitat: ± 10 mm
ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ:
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.
Dimensió dels daus d’ancoratge: 40x40x40 cm
Nombre de daus: 4
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C
i 40°C, sense pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació , rebutjant les
peces que presentin danys deguts al transport
- Replanteig de la ubicació.
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual dels elements col·locats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

____________________________________________________________________________

FQ - MOBILIARI URBÀ
FQ2 -

PAPERERES

FQ21 - PAPERERES TRABUCABLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FQ21BC60.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Papereres trabucables de planxa pintada ancorades amb dos daus de formigó.
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
- Formigonament dels daus d'ancoratge

- Ancoratge de la paperera
CONDICIONS GENERALS:
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.
Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres
defectes visibles.
Alçària de la paperera: 80 cm
Ancoratge del braç de suport: >= 15 cm
Dimensions dels daus: >= 30 x 30 x 30 cm
Toleràncies d'execució:
- Alçària: ± 20 mm
- Verticalitat: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C
i 40°C, sense pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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FQ - MOBILIARI URBÀ
FQ4 -

PILONS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Fites o pilones de delimitació ancorades al terra amb morter de ciment.
S'han considerat els tipus següents:
- Fita metàl·lica formada per tub d'acer.
- Fita de fosa
- Pilona esfèrica de formigó
- Pilona troncocònica de formigó
- Pilona de formigó amb forma especial
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Preparació del forat o encofrat del dau
- Col·locació de l'element o del seu suport en el seu cas i apuntalament
- Amorterat o formigonat del dau
- Retirada de l'apuntalament provisional
CONDICIONS GENERALS:
L'element ha de restar aplomat, a la posició indicada a la DT.
Ha de sobresortir de la cota de paviment acabat, l'alçada especificada la DT o
la que li sigui pròpia segons el seu disseny.
L'ancoratge de l'element ha de ser suficient per resistir una empenta d'1 kN
aplicats al centre de gravetat del mateix.
Les perforacions de l'element han de restar a la posició correcta.

L'element restarà col·locat sense cap tipus de defecte de fabricació o dany
produït durant el procés de l'obra ( bonys, ratlladures, cops, etc.)
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 3 cm
- Alçària: + 2 cm
- Verticalitat: ± 1°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha
d'aprovar la DF.
La màquina perforadora o taladradora, en el seu cas, no ha de produir danys ni
deformacions a la base de suport o al paviment.
El forat on es col·loqui l'element ha d'estar humitejat i net de pols o altres
objectes que es puguin haver caigut dintre.
Una vegada col·locat l'element, no es pot rectificar la seva posició si no és
traient-lo i tornant a repetir el procés.
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.
El formigó o el morter, s'ha de col·locar abans que comenci el seu adormiment.
L'element s'apuntalarà durant 24 h per evitar moviments i així quedi garantida
la posició desitjada.
Els elements col·locats es senyalitzaran de manera que sigui visible la seva
recent posada a l'obra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les
peces malmeses
- Replanteig de la ubicació.
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual dels elements col·locats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

____________________________________________________________________________

FR - JARDINERIA
FR3 - CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS
FR3P - APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FR3PCF02.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny.
S'han considerat els materials següents:
- Terra vegetal
- Escorça de pi
- Torba rossa
- Sorra
- Grava de pedrera
- Grava de riu
- Grava volcànica
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Aportació del material corrector
- Incorporació al terreny del material corrector
CONDICIONS GENERALS:
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres
components i amb el substrat existent, si és el cas.
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria
orgànica.
La terra, l’escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements
estranys ni llavors de males herbes.
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents
necessaris per a evacuar l'aigua superficial.
Toleràncies d'execució:
- Anivellament: ± 3 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a
l'esplanada, sense produir danys a les plantacions existents.
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del
terreny.
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els
pendents suficients per a l'evacuació de l'aigua superficial.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL:
- Inspecció visual del procés, amb atenció
barreja i de la seva estesa.

especial a la uniformitat de la

- Comprovació del gruix d’estesa i condicions d’anivellament.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN TERRA
VEGETAL:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

____________________________________________________________________________

FR - JARDINERIA
FR3 - CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS
FR3S - APORTACIÓ DE MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FR3SE254.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operació consistent en estendre una capa de material orgànic o inorgà nic
sobre la superfície enjardinada.
Els objectius principals de l’encoixinament son:
- Optimització de l’ús de l’aigua
- Control de les males herbes
- Protecció de la capa superficial d’arrels i sòl
Com a objectius secundaris pot interessar algun d’aquests:
- Millora de les característiques del sòl
- Millora dels aspectes estètics
- Control de l’erosió
- Millora dels aspectes relacionats amb el medi ambient
CONDICIONS GENERALS:
L'aportació i l'estesa han de ser uniformes sobre la totalitat de la
superfície i amb la proporció indicades a la DT.
L’encoixinament ha de restar separat del coll de les arrels de les plantes, de
7,5 a 15 cm en arbustos i arbres joves, i de 20 a 30 cm en arbres
desenvolupats.
Haurà de cobrir como mínim les superfícies indicades en la DT, i com a
referència es necessari que cobreixi
un àrea superior a la irrigada pel
degoter de la planta, o un radi superior en 30 cm al del pa de terra.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Cal que estiguin fetes totes les operacions de condici onament del sòl abans
d’estendre l’encoixinament.
Si hi han males herbes o rebrots d’espècies no desitjades per rizomes o
similars, cal eliminar-les.

S’ha de treballar
amb cura que el material no es barregi amb elements
existents al sòl, especialment si l’objectiu final es aconseguir un efecte
estètic.
Es aconsellable regar abundantment després de l’aportació per assentar el
material.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTJ 05A:2004 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro de suelos y productos
nutrientes. Acolchados.

____________________________________________________________________________

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G219Q105.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o
desmuntatge de paviments.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les
condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat
per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els
que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes
d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas,
electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per
arrencar, s'han de desmuntar els aparells d’instal·lació
i de mobiliari
existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats
per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o
perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de
demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan
l'enderrocament pugui afectar les construccions veï nes, s'han de suspendre
les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per
tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i
càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i
salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ , DE SÒCOL, DE VORADA O
RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.
TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del
projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTEADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

____________________________________________________________________________

G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G21 - DEMOLICIONS I ENDERROCS
G21R - ARRENCADA D'ELEMENTS VEGETALS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencada d’arbres, arrels i part aèria, amb cà rrega manual o mecànica sobre
camió o contenidor.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tala de les branques

- Tall del tronc
- Arrencada de la soca i arrels principals
- Trossejament i apilada de les branques i arrels
- Càrrega sobre el camió o contenidor de banques, arrels i brossa resultant
- Reblert del clot amb terres adequades
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.
El forat de la soca ha d’ estar reblert amb terres adequades, compactades amb
el mateix grau que les del voltant.
No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
Només s’han d’ arrancar els arbres que indicats 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 de treball i fases
- 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
resultants
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc.
S’ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o
servei públic.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats
per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o
perjudicar les construccions, béns o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols.
En acabar la jornada no s'han de deixar elements amb perill d'inestabilitat.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan
l'arrancada pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les
obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per
tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i
càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i
salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’arbre realment arrancat, aprovat per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTEADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
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GB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
GBA -

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

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 contínua 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 48103.
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):
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

1,7

Factor de luminància (UNE_EN 1436):
- Color blanc:
- Sobre paviment bituminós: >= 0,30
- Sobre paviment de formigó: >= 0,40
- Color groc: >= 0,20
BANDA CONTÍNUA 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 seu cas, defenses. La seva
forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb
l'establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de
Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S'exceptua el
cas dels senyals “SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT OBLIGATORI” en calçades
divergents, que podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura.
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a
l'eix de la via, mai 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 afegirse, 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 prèviament a la
de perill “OBRES”.
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP 25, TR 400, TR
5, TR 6, TR 305).
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR 401).
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada.
No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies,
ni a 50 km a la resta de les vies, llevat del cas d'ordenació en sentit únic
alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h.
L'ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents
sistemes:
- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos.
Circular, amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca.
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els
senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota:
El sistema de “testimoni” està totalment proscrit.
- Mitjançant semàfor regulador.
Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic
alternatiu, durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors.
Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles
s'indicarà la desviació de l'obstacle amb una sèrie de senyals TR 401
(direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una 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 de secat.
BANDA CONTÍNUA 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 por la que se aprueba la Instrucción de
Carreteras 8.3.-IC: Señalización de Obras.

____________________________________________________________________________

GB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
GBB -

SENYALITZACIÓ VERTICAL

GBB3 - PLAQUES COMPLEMENTÀRIES
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 complementàries dels senyals, fixades al senyal principal
- Caixetins de ruta
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.
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques
indicades en les normes UNE 135 312 i UNE 135314.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I
COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA:
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de
la DT, i aprovada per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
VIALS PÚBLICS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden 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.

____________________________________________________________________________

GB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
GBB -

SENYALITZACIÓ VERTICAL

GBBZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col·locats en
la seva posició definitiva.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat clavat a terra
- Col·locat formigonat a terra
- Col·locat soldat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locat clavat:
- Replanteig
- Clavat del suport
Col·locat formigonat:
- Replanteig
- Preparació del forat o encofrat del dau
- Col·locació del suport i apuntalament
- Formigonat del dau
- Retirada de l'apuntalament provisional
Col·locat soldat:
- Replanteig
- Soldat a la placa base
CONDICIONS GENERALS:
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les
correccions de replanteig aprovades per la DF.
Ha de sobresortir del terreny una alç ada 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 mí nima 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 de 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 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 corredera 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
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 mí nima 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 carà cter permanent i conservats
regularment segons instruccions del fabricant, serà de 3 anys contats des de
la data de fabricació, i de 2 anys i 6 mesos des de la data d’instal·lació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha
d'aprovar la DF.
COL·LOCAT CLAVAT:
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports.
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és
treient-lo i tornant-lo a clavar.
COL·LOCAT FORMIGONAT:
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una
temperatura >= 5°C.
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del
formigó.
COL·LOCAT SOLDAT:
La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament.
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una
temperatura superior a 5°C.
La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elè ctrodes
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, ò xids i
pintures, i s’ha de tenir cura que quedin ben seques.
Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el segü ent 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 la 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 la EAE
per a obres d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del PG3 i l’article
77 de la 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
* 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.
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.

____________________________________________________________________________

GR - MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL I JARDINERIA
GR4 -

SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- En safates
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de
plantació definitiu en bones condicions

- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació
definitiu
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de
condicions referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la
seva manipulació. Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de
la norma NTJ 07Z, en funció de cada espècie i tipus de presentació.
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat
i dimensions, de tal manera que possibiliti un control i verificació
continuats de les existències.
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i
no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació
controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part
radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que s'ha
d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent
fort i el sol directe.
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la
part aèria si la planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de
plantes amb arrel nua o amb pa de terra i aquest no té protecció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
*
NTJ
07A:1994
Normes
Tecnològiques
de
Jardineria
i
Paisatgisme.
Subministrament de material vegetal. Qualitat general del material vegetal
ARBRES DE FULLA CADUCA:
*
NTJ
07D:1996
Normes
Tecnològiques
de
Jardineria
Subministrament de material vegetal. Arbres de fulla caduca.

i

Paisatgisme.

ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
*
NTJ
07E:1997
Normes
Tecnològiques
de
Jardineria
Subministrament de material vegetal. Arbres de fulla perenne.

i

Paisatgisme.

ARBUSTS:
*
NTJ
07F:1998
Normes
Tecnològiques
de
Subministrament de material vegetal. Arbusts

Jardineria

i

Paisatgisme.

ENFILADISSES:
*
NTJ
07I:1995
Normes
Tecnològiques
de
Jardineria
Subministrament de material vegetal. Enfiladisses

i

Paisatgisme.

CONÍFERES I RESINOSES:
*
NTJ
07C:1995
Normes
Tecnològiques
de
Jardineria
Subministrament de material vegetal. Coníferes i resinoses

i

Paisatgisme.

PALMERES:
*
NTJ
07P:1997
Normes
Tecnològiques
de
Subministrament de material vegetal. Palmeres

i

Paisatgisme.

Jardineria

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:

- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

____________________________________________________________________________

K-

PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI

K1 - TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ
K16 - CALES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Cales en revestiments o estructures per a descobrir la base o l'estat de
l'element, o extreure mostres per a analitzar.
S'han considerat els següents elements :
- Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre contenidor
- Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a
recollida de mostra
- Cala en cel ras per a inspecció d'estructura, amb mitjans manuals
- Cala en revestiment de guix per inspecció de diferents capes i material de
base amb mitjans manuals
- Cala en revestiment de morter per inspecció diferents capes i material de
base amb mitjans manuals
- Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase
fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans manuals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Determinació del lloc on s'han de fer les cales
- Execució de la cala amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
- Confecció d'informe amb les dades obtingudes
CONDICIONS GENERALS:
La cala ha d'estar feta als llocs indicats a la DT, amb les modificacions
acceptades expressament per la DF.
Les mides de la cala han de ser suficients per poder inspeccionar l'estructura
interior.
Si cal introduir una persona parcialment, aquestes mides seran de 60x60 cm com
mínim.
No hi ha d'haver elements estructurals afectats.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les
condicions de transport.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei.
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.
Abans de començar l’enderroc es neutralitzaran totes les instal·lacions que
puguin ser afectades.
Els estudis per a determinació de l'estat i extensió de pintures murals, els
han de fer restauradors i ajudants de restauradors, amb titulació reconeguda
oficialment.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als
afectats.

S'ha d'evitar la formació de pols.
Quan s’apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.
En cas d'imprevistos ( olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
No es dipositarà runa damunt de les bastides.
No s’acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se
a peu dret o d’edificacions i elements aliens a l’enderroc.
No s’acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres,
encara que estiguin en bon estat.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a
aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i
càrrega de runa.
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans
manuals.
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament es col·locaran en una zona
ampla i arrecerada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K214 - DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2148234.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb
càrrega manual i mecànica sobre camió.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap
utilitat i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una
utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques
que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva
posició original.
S'han considerat els tipus següents:
- Maçoneria
- Obra ceràmica

- Formigó en massa
- Formigó armat
- Fusta
- Fosa
- Acer
- Morter
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on
intervenen restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de l'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent
criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatges:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició
- Col·locació de cindris o apuntalaments, si cal
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades
per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i
de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
DESMUNTATGE:
El material ha de ser classsificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es
faci malbé. Les pedres amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar
separats entre sí, i del terra per elements de fusta.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les
humitats. Han d'estar separades del terra.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per
la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que
s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes
d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva
construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la
demolició es faci pràcticament al mateix nivell.

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.),
s'han de demolir abans que els elements resistents als que estiguin units,
sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements
estructurals que li transmetin càrregues.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas,
electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats
per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons
s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o
perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de
demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest
és estable i l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill
d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i
protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan
l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les
obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin
pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per
tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i
càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i
salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'EDIFICACIONS:
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils
aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc,
aprovats per la DF.
ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O FOSA,
ENDERROC DE MURS, DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE
PEDRA, ENDERROC DE REBLERT DE VOLTES O DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS:
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O DESMUNTATGE
DE FUSTA, LLINDA DE
MOTLLURA DE PEDRA O ARC
m de llargària realment

D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, ELEMENTS D'ENCAVALLADA
FÀBRICA CERÀMICA, DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL AMB
NERVAT DE PEDRA:
executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.

ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE
SOSTRE, DE VOLTA CERÀMICA, ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA,
D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE CARREUS, DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS
AMB TRACERIES I OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la
DT.
DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA:
m2 de superfície determinada pel perímetre de l'encavallada.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de
la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes.
Demoliciones
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K7 - IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS
K7B -

GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Làmina separadora col·locada no adherida.
S'han considerat els materials següents:
- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè,
sense teixir, termosoldat
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats
mecànicament
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir,
consolidat mecànicament mitjançant punxonament
- Feltre teixit de fibres de polipropilè
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de la làmina
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que
s'intercala.
Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de
coincidir amb el previst a Projecte, en el estudi i càlcul del geotèxtil.
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en
contacte.
Les làmines han de cavalcar entre elles.
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.
Cavalcaments:
- Làmines geotèxtils en tracció mecànica: >= 30 cm
- Làmines separadores de polipropilè: >= 5 cm
- Làmines separadores de polietilè: >= 5 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o
materials.
Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de
resistència a la intempèrie s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva
col·locació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i
cavalcaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les
peces malmeses

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en
junts longitudinals i transversals
- Control de longitud de soldadura del geotèxtil

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Neteja i repàs del suport.
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments
entre peces

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la
compatibilitat
entre
els
diferents
productes,
elements
i
sistemes
constructius.
- Neteja i repàs del suport.
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments
entre peces i a l'execució dels elements singulars, tals com les vores,
encontres, desguassos i junts.

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL
D'EXECUCIÓ.
D'INCOMPLIMENT:

INTERPRETACIÓ

DE

RESULTATS

I

ACTUACIONS

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

EN

CAS

No s'ha de permetre la continuació
solucionats els defectes d'execució.

dels

treballs

CONTROL
D'EXECUCIÓ.
INTERPRETACIÓ
DE
RESULTATS
D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:

fins

I

que

no

ACTUACIONS

estiguin

EN

CAS

Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les
previstes a Projecte, es realitzarà un nou estudi i càlcul del geotèxtil.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Proves d'estanquitat a criteri de DF en làmines de polietilè.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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K9 - PAVIMENTS
K9E -

PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA

K9E1 - PAVIMENTS DE PANOT
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviments de panot.
S'han considerat els casos següents:
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport
de 3 cm de sorra
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport
de 3 cm de sorra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la sorra-ciment
- Col·locació de les peces de panot
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada
En la col·locació a truc de maceta amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas

-

Col·locació de la capa de morter
Humectació de les peces per col·locar
Col·locació de les peces
Humectació de la superfície
Confecció i col·locació de la beurada

CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces,
uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres
defectes superfícials.
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a
dalt.
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons
l'especejament definit en la DT.
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran
les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest
amb altres elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de
6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que
no excedeixi del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions
o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix,
segellats amb sorra. Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels
junts de contracció de la base.
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment
pòrtland.
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m
- Replanteig: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu
i 48 h a l'hivern.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no
absorbeixin l'aigua del morter.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els
criteris següents:
- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense
que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la
unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució i acabats
col·loquen les peces de panot.

de

la

base

de

formigó

sobre

la

que

es

- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.

CONTROL
D'EXECUCIÓ.
D'INCOMPLIMENT:

INTERPRETACIÓ

DE

RESULTATS

I

ACTUACIONS

EN

CAS

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.
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M - PARTIDES D'OBRA DE MANTENIMENT D'URBANITZACIÓ
M9 - PAVIMENTS
M9H -

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reposició de paviment de mescla bituminosa col·locada a temperatura superior a
la de l'ambient.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del reg d’adherència
- Col·locació de la mescla bituminosa
- Compactació de la mescla bituminosa
- Execució de juntes de construcció
- Protecció del paviment acabat
CONDICIONS GENERALS:
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la
superfície tractada sense lligant.
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.
La superfície reparada ha de quedar ben adherida al suport i ha de mantenir la
planor i el pendent del paviment circundant.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació
previst expres sat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en
l'assaig Marshall (NLT-159).
Un cop acabats els treballs, la superfície ha de quedar neta de restes de
material.
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa base: >= 80% del gruix teòric
- Gruix del conjunt: >= 90% del gruix teòric
- Planor de la capa de rodadura: ± 5 mm/3 m
- Planor de les altres capes: ± 8 mm/3 m
- Nivell de la capa de rodadura: ± 10 mm
- Nivell de les altres capes: ± 15 mm
- Regularitat superficial de la capa de rodadura: <= 5 dm2/hm
- Regularitat superficial de les altres capes: <= 10 dm2/hm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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.
Els treballs s’han de realitzar amb les precaucions necessà ries per tal de no
malmetre les capes del paviment circundant.
Abans d’estendre el reg, s'han d'eliminar els excessos de betum del paviment
bituminós antic i s'han de
reparar els desperfectes que puguin impedir una
perfecta unió entre les capes bituminoses.
En una segona aplicació es pot rectificar afegint lligant on falti o absorbint
l'excés estenent una dotació de sorra capaç d'absorbir el lligant.
El granulat ha de ser de sorra natural procedent de piconat o mescla de
granulats. Ha de passar, en la seva totalitat, pel tamís 5 mm (UNE 7-050).
La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat.

La temperatura d'aplicació del lligant ha de ser la corresponent a una
viscositat de 20 a 100 segons Saybolt Furol.
S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal
que quedin nets una vegada aplicat el reg.
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del
lligant.
El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la
mescla. No pot tenir restes de fluidificants o aigua a la superfície.
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior
de la capa i amb la major continuïtat possible.
Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha
d'ampliar la zona de piconatge per a què inclogui, com a mínim, 15 cm de
l'anterior.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones
que retinguin aigua sobre la superfície, s'han de corregir segons les
instruccions de la DF.
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en
cas de pluja.
Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de
la capa.
La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser
inferior a la de la fórmula de treball.
La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible que pugui
suportar una càrrega. S'ha de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat
i de forma contínua. Les possibles irregularitats s'han de corregir
manualment.
S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís,
humits.
Els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg
d'adherència.
La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb
elements adequats i calents, abans de permetre el pas de l'equip de piconatge.
Els junts transversals de les capes de rodadura s'han de piconar
transversalment.
No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no
estigui piconada, a la temperatura ambient i amb la densitat adequada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
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F-

PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F2R - GESTIÓ DE RESIDUS
F2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2RA9TNR.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de
construcció o demolició o material d’excavació.
S’han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió
on se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o
eliminació
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s’ ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que
se li apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valorització,
emmagatzematge o eliminació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la
perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE
MATERIAL D’EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de
recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida
corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d’obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de
residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d’abocament del residu a dipòsit controlat segons el que
determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei
7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació
necessàri a per complimentar el certificat de disposició de residus, d’acord
amb l’article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista
europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de
gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i
gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció.
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B-

MATERIALS

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B96 - MATERIALS PER A VORADES
B96A - VORADES DE PLANXA D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B96AUG10.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Planxa d’acer treballat a taller, per a fer vorades.
S'han considerat els materials següents:
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició
química de l'acer.
Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la DT.
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta
utilització.
Les peces han de tenir marcada la seva identificació d'acord amb els plànols
de taller, així com les senyals necessaris per a determinar la seva posició a
l'obra.
Toleràncies:
- Llargària de les peces:
- Fins a 1000 mm: ± 2 mm
- De 1001 a 3000 mm: ± 3 mm
- De 3001 a 6000 mm: ± 4 mm
- De 6001 a 10000 mm: ± 5 mm
- De 10001 a 15000 mm: ± 6 mm
- De 15001 a 25000 mm: ± 8 mm
- A partir de 25001 mm: ± 10 mm
PERFILS GALVANITZATS:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Protecció del galvanitzat: >= 275 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5 %

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no
previstos.
Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit
de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2:
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.
* UNE-EN 10155:1994 Aceros para construcción metálica con resistencia mejorada a la corrosión
atmosférica. Condiciones técnicas de suministro.

Sant Just Desvern, MARÇ de 2018

Efrén Radigales Sánchez
Cap de Projectes, manteniment i millores urbanes

Carles V. Rodrigo Martínez
Cap de Brigada municipal

Enginyer en Organització Industrial

Arquitecte Tècnic

4

PRESSUPOST

4.1

AMIDAMENTS
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Obra

01

PRESSUPOST PATI CANIGÓ

Capítol

01

TREBALLS PREVIS

Subcapítol

01

TANCAMENTS I SEGURETAT

1

H6452131

m

Num. Text

T

2

[C]

[D]

[E]

[F]

H64Z1511

50,000

u

Num. Text

50,000 C#*D#*E#*F#
50,000

Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per
a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Tipus

1

T

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitat
2,000

H15Z1001

h

Num. Text

2,000

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Tipus

1 10

T

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Hores
100,000

G22CK200

Num. Text

m3

TOTAL Fórmula

100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

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

3

TOTAL Fórmula

Longitud

TOTAL AMIDAMENT
2

1

Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus
de formigó i amb el desmuntatge inclòs.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Tipus

1

Pàg.:

100,000

Excavació manual en terreny compacte de qualsevol longitud, gruix i amplada, amb mitjans mecànics, r i càrrega
directa sobre contenidor, per a la realització de cales o qualsevol tipus d'excavació integrament manual.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR
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1

Pàg.:

T

2

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra

01

PRESSUPOST PATI CANIGÓ

Capítol

01

TREBALLS PREVIS

Subcapítol

02

RETIRADA ARBRAT EXISTENT

1

F21R1260

U

3,000

Eliminació d'arbre existent amb mitjans manuals i/o mecànics, l'arrabassament i l'extracció del tocó.
Inclou la càrrega manual, l'esponjament, transport a planta de compostatge i pagament de taxes de residus generats.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.

Num. Text

Tipus

1

T

2 Arbre existent

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
7,000

Obra

01

PRESSUPOST PATI CANIGÓ

Capítol

01

TREBALLS PREVIS

Subcapítol

03

RETIRADA DE MOBILIARI URBÀ

M21Q10RE

u

Num. Text
1

T

[C]

[D]

[E]

Unitats
4,000

M21Q20PA

u

[F]

TOTAL Fórmula

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

2

7,000

Desmuntatge de banc existent, ancorat a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, inclou l'enderroc de
fonament de formigó amb mitjans manual i/o mecànics, la càrrega mecànica i/o manual sobre camió o contenidor, el
transport a l'abocador o el trasnport al magatzem municipal en el cas que la DF cregui oportú la seva reutilització per
part de la propietat. En el cas de que el soroll o pols generat per aquesta activitat o feina generi moltes a l'activitat
normal del centre educatiu i que impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els
dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Tipus

2 Bancs

TOTAL Fórmula

7,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1

2

4,000

Desmuntatge de paperera existent, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, inclou
l'enderroc de fonament de formigó amb mitjans manual i/o mecànics, la càrrega mecànica i/o manual sobre camió o
contenidor, el transport a l'abocador o el trasnport al magatzem municipal en el cas que la DF cregui oportú la seva
reutilització per part de la propietat.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
EUR

REFORMA DEL PATI DE CEIP CANIGÓ - EDIFICI SANT FERRANT- DE SANT JUST DESVERN
AUM 2018 41
Efrén Radigales Sánchez, Cap de projectes, manteniment i millora urbana
Carles Víctor Rodrigo Martínez, Arquitecte Tècnic i Cap de Brigada Municipal

AM I DAM EN T S

Data: 14/11/18

Pàg.:

3

proporcional de la seguretat i salut laboral.
Num. Text

Tipus

1

T

2 Papeleres

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
3,000

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

F21QBBFF

u

Num. Text

3,000

Desmuntatge de font existent, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, inclou l'enderroc de
fonament de formigó amb mitjans manual i/o mecànics, la càrrega mecànica i/o manual sobre camió o contenidor, el
transport a l'abocador o el trasnport al magatzem municipal en el cas que la DF cregui oportú la seva reutilització per
part de la propietat.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Tipus

1

T

2 Font

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000

TDG150

u

Num. Text

1,000

Demuntatge i posterior muntatge de taula de ping-pong existent, antivandàlica, col·locat a una altura de 76 cm, suports
metàl·lics de tub rectangular soldat i reforçat, amb protecció anticorrosió i xarxa de planxa metàl·lica perforada de 2 mm
de gruix amb armadura d'acer massís en tot el perímetre, fixada a una superfície suport (no inclosa en aquest preu).
Inclús p/p de desmuntatge, aplec i protecció de la taula de ping-pong existent, muntatge, replanteig i fixació de
l'equipament esportiu. Totalment muntada i provada. Inclou p/p dels treballs de replanteig, muntatge i fixació de
l'equipament esportiu.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Tipus

1

T

2 Taula ping-pong existent

[C]

[D]

[E]

[F]

FQZ5U111

u

Num. Text
1
2 Aparcament de patinets existent

TOTAL Fórmula

Unitats
2,000

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

5

TOTAL Fórmula

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

4

TOTAL Fórmula

2,000

Demuntatge i posterior muntatge d'aparcament de patinets existent, de tub d'acer galvanitzat, col·locat encastat al
paviment. Inclús p/p de desmuntatge, aplec i protecció, muntatge, replanteig i fixació de l'equipament esportiu.
Totalment muntada i provada. Inclou p/p dels treballs de replanteig, muntatge i fixació de l'equipament esportiu.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Tipus

T

[C]

[D]

[E]

Unitats
1,000

[F]

TOTAL Fórmula

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

1,000

EUR
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Obra

01

PRESSUPOST PATI CANIGÓ

Capítol

02

ENDERROCS

1

F219FFC0

m

Num. Text

T

2 Tall perimetral paviment façana
3 Tall perimetral exterior

[C]

[D]

[E]

Longitud
153,600
142,750

[F]

1,050
1,050
TOTAL AMIDAMENT

2

F219U320

m2

Num. Text

T

2 Vorera de formigó existent
3 Paviment de formigó existent
4
5

F2194JPA

m2

Num. Text
1
2 Llamborda replà escala existent

161,280 C#*D#*E#*F#
149,888 C#*D#*E#*F#
311,168

[C]

[D]

[E]

Superficie
398,000
220,850
158,850
32,950

[F]

1,050
1,050
1,050
1,050
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs qualsevol tipus de paviment de panots, vorada,
escocells, etc..., amb mitjans mecànics i manuals en cas necessari i càrrega de runa sobre camió. Inclou p/p de
demolició manual a les vores de pericons, façanes o zones de serveis. També inclou p/p de l'arrancada amb mitjans
manuals i mecànics i aplec per a posterior recol·locació de reixes, canals, tapes, marcs, de pericons i pous de
instal·lacions de serveis (aigua, electricitat, telecomunicacions, gas i sanejament), senyalitzant i protegin les
instal·lacions existents durant les obres fins que es tornin a col·locaran quan es s'executi el nou paviment.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Tipus

1

4

Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou p/p dels treballs de replanteig de les zones a tallar, tall del paviment, neteja de les restes de l'obra i càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Tipus

1

Pàg.:

TOTAL Fórmula

417,900
231,893
166,793
34,598

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

851,184

Demolició de qualsevol tipus de paviments de peces prefabricades de formigó, de pedra natural o ceràmica (panot,
placa, llamborda, rajola etc.) col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb mitjans manuals i/o mecànics,
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Inclou l'arrancada amb mitjans manuals i mecànics i
aplec per a posterior recol·locació de reixes, canals, tapes, marcs, de pericons i pous de instal·lacions de serveis
(aigua, electricitat, telecomunicacions, gas i sanejament), senyalitzant i protegin les instal·lacions existents durant les
obres fins que es tornin a col·locaran quan es s'executi el nou paviment.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Tipus

T

[C]

Superfície
7,650

[D]

[E]

[F]

1,050

TOTAL Fórmula

8,033 C#*D#*E#*F#

EUR
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Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
4

K2148234

m3

8,033

Enderroc de mur format per maó massís de qualsevol cantell, amb mitjans manuals, amb compressor, sense afectar a
l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou
tall de disc per a la realització de l'enderroc a juntes existents del mur de fàbrica. Tambè inclou p/p dels treballs de
demolició de la fàbrica, fragmentació dels enderrocs en peces manejables, retirada i arreplegat de enderrocs, neteja de
les restes de l'obra i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.

Num. Text

Tipus

1

T

2 Rebaix del mur escala

[C]

[D]

Superfície
7,750

Amplada
0,300

[E]

[F]

1,150
TOTAL AMIDAMENT

5

E2131343

m3

Tipus

1

[C]

2,674 C#*D#*E#*F#
2,674

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

T

2

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

E21D2311

TOTAL Fórmula

Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió.Tambè inclou p/p dels treballs de demolició de la fàbrica, fragmentació dels enderrocs en peces manejables,
retirada i arreplegat de enderrocs, neteja de les restes de l'obra i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.

Num. Text

6

5

m

5,000

Enderroc de clavegueró de formigó de 40x60 cm o de diàmetre 50 cm, com a màxim, amb solera de formigó de 15 cm
de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.Tambè inclou p/p dels treballs de
demolició de la fàbrica, fragmentació dels enderrocs en peces manejables, retirada i arreplegat de enderrocs, neteja de
les restes de l'obra i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.

Num. Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

T

2

10,000

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra

01

PRESSUPOST PATI CANIGÓ

Capítol

03

PAVIMENT PATI

Subcapítol

01

MOVIMENT DE TERRES

10,000

EUR

REFORMA DEL PATI DE CEIP CANIGÓ - EDIFICI SANT FERRANT- DE SANT JUST DESVERN
AUM 2018 41
Efrén Radigales Sánchez, Cap de projectes, manteniment i millora urbana
Carles Víctor Rodrigo Martínez, Arquitecte Tècnic i Cap de Brigada Municipal

AM I DAM EN T S
1

F221C4EX

Data: 14/11/18

m3

Pàg.:

Excavació per a caixa de paviment en terreny tipus qualsevol, de qualsevol longitud, gruix i amplada, amb mitjans
mecànics, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.

Num. Text

Tipus

1

T

2 Caixa de paviment
3 A deduïr - Edifici escola
4 Edifici escola

T

5

T

6

[C]

[D]

[E]

[F]

Superficie
1.675,700

Alçada
0,150

1,050

263,923 C#*D#*E#*F#

711,400

0,150

-1

-106,710 C#*D#*E#*F#

600,000

E921201J

m3

757,213

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.

Num. Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

135,000

135,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

F227T0RE

m2

Tipus

1

T

2 Caixa de paviment
3 A deduïr - Edifici escola

T

4 Edifici escola

[C]

[D]

[E]

TOTAL Fórmula

1,050

1.759,485 C#*D#*E#*F#

711,400

-1,000

-711,400 C#*D#*E#*F#

Obra

01

PRESSUPOST PATI CANIGÓ

Capítol

03

PAVIMENT PATI

Subcapítol

02

PAVIMENTACIÓ

m3

[F]

Superficie
1.675,700

TOTAL AMIDAMENT

F9G4G278

135,000

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.

Num. Text

1

TOTAL Fórmula

T

2

3

TOTAL Fórmula

600,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

6

1.048,085

Formació de paviment continu de formigó en massa amb fibres, amb junts, realitzat amb formigó HM-30/F/12/I fabricat
en central i abocament amb bomba, i fibres de polipropilè; tractat superficialment amb capa de trànsit d'amb un
rendiment aproximat de 3 kg/m², espolsat manualment sobre el formigó encara fresc, de color a escollir per la DF, i
posterior remolinat mecànic de tota la superfície fins aconseguir que el morter quedi completament integrat en el
formigó, amb malla electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, col·locada en obra. També p/p de
col·locació i retirada d'encofrats, execució de junts de construcció; embroquetat o connexió dels elements exteriors
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Pàg.:

7

(cèrcols d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota el paviment;
extensió, reglejat, aplicació d'additius i curació del formigó, filferro de lligar, talls i cavalcaments. Sense incloure
l'execució de la base de recolzament ni la dels junts de dilatació i de retracció. Inclou p/p dels treballs de preparació i
neteja de la superfície suport, replanteig dels junts de construcció, de dilatació i de retracció, col·locació d'encofrats,
estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles, reg de la superfície base, abocat, estesa i vibrat
del formigó, curat del formigó, aplicació manual del morter, assegurant-se de la total cubrición del formigó fresc,
retirada d'encofrats i fratasat mecànic de la superfície.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Num. Text

Tipus

1

T

2 Caixa de paviment
3 A deduïr - Edifici escola

T

4 Edifici escola
5

T

[C]

[D]

[E]

[F]

Superficie
1.675,700

Gruix
0,150

1,050

263,923 C#*D#*E#*F#

711,400

0,150

-1

-106,710 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
2

MPC100

m

Num. Text
1
2 Paviment formigó polit
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

TOTAL Fórmula

157,213

Formació junt de retracció de 3 a 5 mm d'amplada i 20 mm de profunditat (mai inferior a 1/3 del gruix del paviment),
realitzada mitjançant serrat del formigó endurit, amb serra de disc, segons esquema en planta de disposició de junts,
previst en el projecte. Inclús p/p de neteja del junt. Inclou p/ dels treballs de replanteig de la junta, cort del paviment de
formigó amb serra de disc i neteja final de la junta.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Tipus

T

[C]

[D]

Longitud
9,800
1,150

Unitats
6,000

[E]

[F]

1,050
1,050

2,700
7,500
4,500
4,200
5,200
3,050
8,700
3,800
3,800
3,650
3,300
3,900
7,900
10,150
10,650
4,700

1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050

4,150
4,650

1,050
1,050

5,000
6,600
2,800
10,000

1,050
1,050
1,050
1,050

TOTAL Fórmula

10,290 C#*D#*E#*F#
7,245 C#*D#*E#*F#
2,835 C#*D#*E#*F#
7,875 C#*D#*E#*F#
4,725
4,410
5,460
3,203
9,135
3,990
3,990
3,833
3,465
4,095
8,295
10,658
11,183
4,935

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
4,358 C#*D#*E#*F#
4,883 C#*D#*E#*F#
5,250 C#*D#*E#*F#
6,930 C#*D#*E#*F#
2,940 C#*D#*E#*F#
10,500 C#*D#*E#*F#
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26

5,450
8,250
6,600
3,500
3,550
6,600
3,450
24,250
6,600
6,000
3,400

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Pàg.:
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050

51,590

51,590 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

TJR040

m2

Num. Text

Tipus

1

277,608

Formació de paviment continu absorbidor d'impactes, per a una altura màxima de caiguda de 2,3 m, en àrees de jocs
infantils, realitzat ´´in situ´´, de 100 mm de gruix total, format per una capa inferior de grànuls de cautxú reciclat SBR de
color negre de 90 mm d'espessor i una capa superior de grànuls de cautxú EPDM de 10 mm d'espessor, color a escollir
per la DF, unides ambdues capes amb un lligant de poliuretà monocomponent, amb resistència als raigs UV, als
hidrocarburs i als agents atmosfèrics. Inclús p/p d'acabats, allisat i neteja. Totalment acabat sobre una superfície base.
Inclou p/p dels treballs de replanteig, aplicació de la capa base de cautxú SBR, aplicació de la capa d'acabat de cautxú
EPDM i neteja final.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.

T

2 Paviment rocòdrom

[C]

[D]

[E]

Superfície
34,150

[F]

1,050
TOTAL AMIDAMENT

4

F96AUA10

m

Num. Text
1
2 Canvi paviment formigó - cautxú
3 Paviment formigó
4
5
6
7
8
9
10
11 Escocells
12

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

T

38

3

5,723
8,663
6,930
3,675
3,728
6,930
3,623
25,463
6,930
6,300
3,570

8

TOTAL Fórmula

35,858 C#*D#*E#*F#
35,858

Encintat de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 160 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa, cada 50cm, i tall especial seguint la forma exacte de la vorada, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió de mides aproximades 0,2x0,15x1m o amb resina epoxi
sobre base existent de formigó.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Tipus

T

[C]

[D]

Longitud
24,300

Unitat

12,950
12,750
11,750
11,950
6,650
7,650
12,950
13,410
6,000
15,100

[E]

[F]

1,050

2,000

5,000

1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050

TOTAL Fórmula

25,515 C#*D#*E#*F#
13,598 C#*D#*E#*F#
13,388 C#*D#*E#*F#
12,338
12,548
13,965
8,033
13,598
14,081
31,500
15,855

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
EUR
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13

15,150

14

Pàg.:
1,050

40,000

40,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

F93210SO

m3

230,327

Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.

Num. Text

Tipus

1

T

2 Caixa de paviment
3 A deduïr - Edifici escola
4 Edifici escola

[C]

[D]

[E]

[F]

Superficie
1.675,700

Alçada
0,200

F9V3ENRG

m

1,050

351,897 C#*D#*E#*F#

711,400

0,200

-1,000

-142,280 C#*D#*E#*F#
209,617

Subministre i col.locació de peces esglaó de formigó tipus Superstep de Breinco, color Mediterrani i mides
60x40x15cm, amb bisell i acabat llis, col·locat amb formigó HNE-15/P/10. Inclou la adpatació a la nova cota de acabat
de tots els periocos de serveis i pous afectats: el rebaix i recrescut dels pericons i/o pous amb acabat arrebossat, la
recol·locació de tots el bastiments a la nova cota i la protecció i neteja de pericons i pous.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.

Num. Text

Tipus

1

T

2 Escala accès a l'edifici

[C]

[D]

Longitud
1,800

Unitats
4,000

[E]

[F]

Obra

01

PRESSUPOST PATI CANIGÓ

Capítol

04

ESCALA I RAMPA

CHH020B

m3

Num. Text
1

T

[C]

[D]

Superfície
6,950

Amplada
2,200

[E]

F9F1WC10

m2

[F]

1,100
TOTAL AMIDAMENT

2

7,200

Subministrament de formigó HM-25/F/20/I fabricat en central i abocament amb bomba, per a formació de escala. Inclús
p/p dels treballs d'abocament i compactació del formigó i curat del formigó.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Tipus

2 Escala proposta

TOTAL Fórmula

7,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL Fórmula

T

TOTAL AMIDAMENT
6

15,908 C#*D#*E#*F#

T

15

5

9

TOTAL Fórmula

16,819 C#*D#*E#*F#
16,819

Subministre i col.locació de llambordes de formigó rectangulars tipus Terana de Breinco, color Mediterrani i mides
24x16x7cm, sobre llit de 3 cm de gruix final d'ull de perdiu (d'àrid granític seleccionat de granulometria de 1/5 mm lliure
EUR
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Pàg.:

10

de fins, és a dir no pols ni rebuig de pedrera), amb rebliment de junts amb sorra fina tamany màx. 1,20 mm i
compactació del paviment acabat. Inclou talls de peces de mides a definir realitzats amb talladora d'aigua (no radial ni
cissalla), peces amb morter en els confinaments, entregues amb qualsevol element del paviment i neteja final del
paviment acabat. Inclou mostra prèvia per comprobar el grau de compacitat de l'ull de perdiu (col·locar
aproximadament 4cm d'ull de perdiu que després de compactar seran 3 cm.). Inclou la adpatació a la nova cota de
acabat de tots els periocos de serveis i pous afectats: el rebaix i recrescut dels pericons i/o pous amb acabat
arrebossat, la recol·locació de tots el bastiments a la nova cota i la protecció i neteja de pericons i pous.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Num. Text

Tipus

1

T

2 Replà d'escala

[C]

[D]

[E]

[F]

Superfície
14,100

1,050
TOTAL AMIDAMENT

3

F9V3E95A

m

Num. Text

T

2 Escala proposta pati
3 Escales accès a l'edifici

14,805

[C]

[D]

Longitud
2,200
0,800

Unitats
16,000
2,000

[E]

[F]

FDD010

m2

Num. Text
1
2 Barana escala proposta
3 Barana rampa proposta

TOTAL Fórmula

35,200 C#*D#*E#*F#
1,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

14,805 C#*D#*E#*F#

Subministre i col.locació de peces esglaó de formigó tipus Superstep de Breinco, color Mediterrani i mides
120x40x15cm, amb bisell i acabat llis, col·locat amb formigó HNE-15/P/10. Inclou la adpatació a la nova cota de acabat
de tots els periocos de serveis i pous afectats: el rebaix i recrescut dels pericons i/o pous amb acabat arrebossat, la
recol·locació de tots el bastiments a la nova cota i la protecció i neteja de pericons i pous.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Tipus

1

TOTAL Fórmula

36,800

Subministrament i col·locació de barana de façana en forma recta, de 100 cm d'altura, formada per: bastidor compost
de doble barana superior i barana inferior de tub circular de perfil buit d'acer laminat en fred de diàmetre 50 mm i
muntants de tub rectangular de perfil buit d'acer laminat en fred de 100x40x2,0 mm amb una separació de 100 cm
entre si; pany per reblert dels buits del bastidor compost de xapa perforada d'acer galvanitzat amb perforacions
quadrades de 20x20 mm i passamans de tub circular de perfil buit d'acer laminat en fred de diàmetre 50 mm. Tots els
elements metàl·lics hauran estat sotmesos en taller a un tractament anticorrosiu segons UNE-EN ISO 1461 i
emprimació SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral amb un gruix mig de recobriment de 20 micres. Inclús p/p
de platines per a fixació mitjançant ancoratge químic en element de formigó amb varetes roscades i resina, elaboració
en taller i ajustament final a obra, totalment acabada. Inclou p/p dels treballs de marcat dels punts de fixació del
bastidor, presentació del tram de barana de forma que els punts d'ancoratge del bastidor es situïn en els punts marcats,
aplomat i anivellació, resolució de les unions entre trams de barana, resolució de les unions al parament i muntatge
d'elements complementaris.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Tipus

T

[C]

Superfície
15,550
32,200

[D]

[E]

[F]

1,050
1,050

TOTAL Fórmula

16,328 C#*D#*E#*F#
33,810 C#*D#*E#*F#
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Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
5

EAE010

m

50,138

Subministrament i muntatge de rampa d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, amb estructura de perfils laminats en
calent, peces simples de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, per estructura de rampa, mitjançant unions
soldades. Treballat i muntat en taller, amb preparació de superfícies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i
aplicació posterior de dues mans d'emprimació amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 30 microns per ma, excepte
en la zona en que s'han de realitzar soldadures en obra, en una distància de 100 mm des de la vora de la soldadura,
inclùs xapa d'acer galvanitzat de textura amb relleu gravat en diamant per a paviment de rampa i barana, segons indica
projecte. També inclou p/p de preparació de vores, soldadures, talls, peces especials, despunts i reparació en obra de
quants desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge, amb el mateix grau de preparació de
superfícies i emprimació. Inclou p/p dels treballs de replanteig de la rampa, col·locació i fixació provisional dels perfils,
aplomat i anivellació, execució de les unions i reparació de defectes superficials.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.

Num. Text

Tipus

1

T

2 Rampa proposta pati (amplada = 1,20 m)

[C]

[D]

[E]

Longitud
26,950

[F]

1,050
TOTAL AMIDAMENT

6

FDD0NRG

m

Tipus

1

T

2 Passamans rampa proposta

[C]

[D]

Longitud
26,950

Unitats
2,000

Obra

01

PRESSUPOST PATI CANIGÓ

Capítol

05

SANEJAMENT

Subcapítol

02

MOVIMENT DE TERRES

Num. Text
1
2 Canonada 500:
3 Pati 1

m

28,298 C#*D#*E#*F#
28,298

[E]

[F]

1,050
TOTAL AMIDAMENT

G219Q105

TOTAL Fórmula

Subministrament i col·locació de passamans recte metàl·lic, format per tub buit d'acer galvanitzat, de 50 mm de
diàmetre, amb suports metàl·lics fixats al parament mitjançant ancoratge mecànic per cargolat. Inclús p/p dels treballs
de replanteig dels suports, fixació dels suports al parament i fixació del passamans als suports. Eaborat en taller i
muntat a obra i totalment acabat.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.

Num. Text

1

11

TOTAL Fórmula

56,595 C#*D#*E#*F#
56,595

Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Tipus

T

[C]

[D]

[E]

Longitud

Costat

Unitats

38,550

2,000

[F]

1,050

TOTAL Fórmula

80,955 C#*D#*E#*F#
EUR
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4 Pati 2
5 Pati 3
6
7 Canonada 250:
8 Pati 1
9
10
11 Pati 2
12
13
14 Pati 3
15
16 Pati 4
17
18
19 Reixa rampa
20 Reixa escala
21 Reixa pati
22
23

37,000
24,450
14,900

2,000
2,000
2,000

2,200
14,100
0,650
0,800
1,300
7,500
2,200
2,950
16,650
1,800
9,300
1,200
2,200
3,300
6,600

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

2,500

2,000

Pàg.:
1,050
1,050
1,050

4,000

5,000

2,000

1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050

77,700 C#*D#*E#*F#
51,345 C#*D#*E#*F#
31,290 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
18,480 C#*D#*E#*F#
29,610 C#*D#*E#*F#
1,365 C#*D#*E#*F#
8,400 C#*D#*E#*F#
2,730 C#*D#*E#*F#
15,750 C#*D#*E#*F#
4,620 C#*D#*E#*F#
6,195 C#*D#*E#*F#
34,965 C#*D#*E#*F#
3,780 C#*D#*E#*F#
19,530 C#*D#*E#*F#
2,520 C#*D#*E#*F#
4,620 C#*D#*E#*F#
6,930 C#*D#*E#*F#
27,720 C#*D#*E#*F#

1,050

5,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
2

F222U010

Num. Text

m3

12

433,755

Excavació de rasa o pou de fins a 4 m de fondària, amb mitjans mecànics, amb terres deixades a la vora o càrrega a
camió. Inclou els possibles esgotaments provinents del nivell freàtic o de qualsevol altre orígen (pèrdues clavegueram
existent, etc).
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
[C]

[D]

[E]

Longitud

Amplada

Profunditat

38,550
37,000
24,450
14,900

0,700
0,700
0,700
0,700

1,200
1,200
1,200
1,200

1,050
1,050
1,050
1,050

2,200
14,100

0,450
0,450

1,000
1,000

1,050
1,050

0,650
0,800
1,300
7,500
2,200
2,950

0,450
0,450
0,450
0,450
0,450
0,450

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050

16,650
1,800
9,300

0,450
0,450
0,450

1,000
1,000
1,000

1,050
1,050
1,050

7,867 C#*D#*E#*F#
0,851 C#*D#*E#*F#
4,394 C#*D#*E#*F#

23

1,500
1,500
1,500
1,500

1,500
1,500
1,500
1,500

2,100
2,100
2,100
2,100

1,050
1,050
1,050
1,050

4,961
4,961
4,961
4,961

24 Embornals:
25

6,600

0,350

0,200

1,050

0,485 C#*D#*E#*F#

1
2 Canonada 500:
3 Pati 1
4 Pati 2
5 Pati 3
6
7 Canonada 250:
8 Pati 1
9
10
11 Pati 2
12
13
14 Pati 3
15
16 Pati 4
17
18
19 Pous:
20
21
22

Tipus

T

[F]

TOTAL Fórmula

34,001
32,634
21,565
13,142

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

1,040 C#*D#*E#*F#
6,662 C#*D#*E#*F#
0,307 C#*D#*E#*F#
0,378 C#*D#*E#*F#
0,614
3,544
1,040
1,394

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
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26

6,600
1,200
2,200
3,300
2,500

27
28
29
30

0,350
0,350
0,350
0,350
0,350

0,200
0,200
0,200
0,200
0,200

Pàg.:
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050

TOTAL AMIDAMENT
3

E2241100

m2

Num. Text

T

2 Canonada 500:
3 Pati 1
4 Pati 2
5 Pati 3
6
7 Canonada 250:
8 Pati 1
9
10
11 Pati 2
12
13
14 Pati 3
15
16 Pati 4
17
18
19 Pou:
20
21
22
23
24 Embornal:
25
26
27
28
29
30

150,924

[C]

[D]

[E]

[F]

Longitud

Amplada

38,550
37,000
24,450
14,900

0,700
0,700
0,700
0,700

1,050
1,050
1,050
1,050

28,334
27,195
17,971
10,952

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

2,200
14,100
0,650
0,800
1,300
7,500
2,200
2,950
16,650
1,800
9,300

0,450
0,450
0,450
0,450
0,450
0,450
0,450
0,450
0,450
0,450
0,450

1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050

1,040
6,662
0,307
0,378
0,614
3,544
1,040
1,394
7,867
0,851
4,394

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

1,500
1,500
1,500
1,500

1,500
1,500
1,500
1,500

1,050
1,050
1,050
1,050

2,363
2,363
2,363
2,363

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

6,600
6,600
1,200
2,200
3,300
2,500

0,350
0,350
0,350
0,350
0,350
0,350

1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050

2,426
2,426
0,441
0,809
1,213
0,919

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
4

F2315701

Num. Text

m2

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Tipus

1

0,485
0,088
0,162
0,243
0,184

13

TOTAL Fórmula

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

130,229

Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 40%.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula
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1

Pàg.:

T

2

2,000

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

5

E2255T70

m3

2,000

Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.

Num. Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra

01

PRESSUPOST PATI CANIGÓ

Capítol

05

SANEJAMENT

Subcapítol

03

CANONADES

FD7JN186

m

Num. Text
1 Canonada D 500

T

[C]

[D]

[E]

1,050
1,050
1,050

7

TOTAL AMIDAMENT
FD7JG186

m

[F]

TOTAL Fórmula

Longitud
38,550
37,000
24,450

4 Pati 3
6

3,000

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa, incloent el filferro i el tallat del tub en els
entroncaments a pou de registre o troneta. Inclou part proporcional d'accesoris i remats necessaris. Inclou la connexió
de tub a pou i/o col·lector existent o nou, realitzant un forat al pou i/o col·lector amb posterior rejuntat i acabat del pou.
Inclou el passatubs i el tall del tub.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Tipus

2 Pati 1
3 Pati 2

2

TOTAL Fórmula

T

2

1

14

40,478 C#*D#*E#*F#
38,850 C#*D#*E#*F#
25,673 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
105,001

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa, incloent el filferro i el tallat del tub en els
entroncaments a pou de registre o troneta. Inclou part proporcional d'accesoris i remats necessaris. Inclou la connexió
de tub a pou i/o col·lector existent o nou, realitzant un forat al pou i/o col·lector amb posterior rejuntat i acabat del pou.
Inclou el passatubs i el tall del tub.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
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Num. Text

Tipus

1 Canonada D 250

T

2 Pati 1
3
4
5 Pati 2
6
7
8 Pati 3
9
10 Pati 4
11
12

[C]

[D]

Longitud
2,200
14,100
0,650
0,800
1,300
7,500
2,200
2,950
16,650
1,800
9,300

Unitats
4,000

[E]

Pàg.:

[F]

1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050

5,000

TOTAL AMIDAMENT

Obra

01

PRESSUPOST PATI CANIGÓ

Capítol

05

SANEJAMENT

Subcapítol

04

OBRES DE FÀBRICA, PREFABRICATS I ELEMENTS DE FOSA

1

FD5J6F08

u

Num. Text
1

T

4 Pati 4

[C]

[D]

[E]

Unitats
2,000
2,000
2,000

FNRG1001

u

9,240
14,805
0,683
4,200
1,365
7,875
2,310
3,098
17,483
1,890
9,765

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

72,714

[F]

TOTAL Fórmula

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

2

TOTAL Fórmula

Formació de pericó de pas, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor,
rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors 50x50x90 cm, sobre solera de formigó en massa
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm d'espessor, formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó,
arrebossat i brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i
cantonades a mitja canya, tancat superiorment amb marc i tapa de ferro colat, model TH54 tipus BENITO URBANm ,
classe C250; prèvia excavació amb mitjans manuals i posterior reomplert de l'extradós amb material granular. Inclús
morter per a segellat de junts i col·lector de connexió de PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de registre, per
a trobades. Incou p/p dels treballs de replanteig., excavació amb mitjans manuals, eliminació de les terres soltes del
fons de l'excavació, abocat i compactació del formigó en formació de solera, formació de l'obra de fàbrica amb maons,
prèviament humits, col·locats amb morter, connexionat dels col·lectors al pericó, reomplert de formigó per a formació de
pendents, arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericó, col·locació
del col·lector de connexió de PVC en el fons del pericó, realització del tancament hermètic i col·locació de la tapa i els
accessoris, reblert de l'extradós, comprovació del seu correcte funcionament i realització de proves de servei.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Tipus

2 Pati 1
3 Pati 2

15

6,000

Subministre i col·locació de pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre interior
i 2 m d'altura útil interior, format per: solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/IIb+Qb lleugerament
armada amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, base prefabricada de formigó en
massa de 100 cm d'altura, amb dos o tres perforacions i junts de cautxú EPDM, per a connexió amb col·lectors de
diàmetres nominals 250, 250 i 500 mm, con asimètric prefabricat de formigó en massa de 90 cm d'altura, mòdul d'ajust
prefabricat de formigó en massa de 10 cm d'altura i llosa al voltant de la boca del con de 150x150 cm i 20 cm de gruix
de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb; amb tancament de tapa circular estanca amb bloqueig i marc de ferro colat
classe D-400 segons UNE-EN 124, model HEXA tipus BENITO URBAN, instal·lat en calçades de carrers, incloent les
per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. Inclús lubricant per a muntatge i formigó en massa
HM-30/B/20/I+Qb per a formació de canal en el fons del pou. El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements. Inclou p/p dels treballs de replanteig, col·locació de la malla
electrosoldada, abocat i compactació del formigó en formació de solera, muntatge, formació del canal en el fons del
pou, execució de forats pel connexionat dels col·lectors al pou, connexionat dels col·lectors al pou, col·locació dels
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pates, abocat i compactació del formigó per formació de la llosa al voltant de la boca del con, col·locació de marc, tapa
de registre i accessoris, comprovació del seu correcte funcionament i realització de proves de servei.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Num. Text

Tipus

1

T

2 Pati 3

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
4,000

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

3

FD5EA25F

u

4,000

Subminitre i col·locació en rasa de canal i reixa de fundició en fosa dúctil, en grafit esferoïdal, segons IS 1083 (Tipus
500-7) i norma EN 1563, compleix amb la norma europea UNE EN-124, la reixa compleix PMR (RC12, RC20, RC30),
la reixa PMR compleix amb el decret francès nº 2006-1657 i 2006-1658 de 15 de gener de 2007, superfície metàl·lica
antilliscant, inclou sistema de fixació entre canal + reixa, revestida amb pintura negra, no tòxica, no inflamable i no
contaminant; tipus Canal FD i mecalinea, model FD-RC30 BVC D400 tipus BENITO URBAN o similar.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.

Num. Text

Tipus

1

T

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

[C]

[D]

Longitut
6,600
1,200
2,200
3,300
2,500

Unitats
2,000

[E]

[F]

1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
TOTAL AMIDAMENT

Obra

01

PRESSUPOST PATI CANIGÓ

Capítol

09

JARDINERIA

Subcapítol

01

JARDINERIA

1

FNRG0001

u

Num. Text
1

T

[C]

[D]

[E]

Unitats
3,000

FNRG0002

u

13,860
1,260
2,310
3,465
2,625

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

23,520

[F]

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL Fórmula

Subministrament i plantació de Ginkgo mascle (Ginkgo biloba) de 35 a 40 cm de diàmetre de tronc, subministrat en
contenidor estàndard de 500 l. Inclús transport i descàrrega a peu de clot de plantació.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Tipus

2

TOTAL Fórmula

3,000

Subministrament i plantació de Koelreuteria paniculata de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 350 l. Inclús
transport i descàrrega a peu de clot de plantació.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
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en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Num. Text

Tipus

1

T

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
4,000

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

3

FNRG0003

u

Num. Text

4,000

Trasplantament dins de l'obra d'arbres existents, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa
de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb
camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Tipus

1

T

2 Tipuana existent
3 Morera existent

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000

F222HA22

m3

Num. Text

2,000

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
del material excavat.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Tipus

1

T

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Amplada
1,500

Longitud
1,500

Profunditat
1,000

Nº Arbres
5,000

TOTAL AMIDAMENT
5

FR3PCF02

Num. Text
1
2 Zones arbrat
3
4 Escocells

m3

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

11,250 C#*D#*E#*F#
11,250

Subministrament, estesa i reperfilat de substracte per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat,
garbellat amb malla de 15 mm, amb 3%mo sms i barrejat amb 50gr d'adob tipus floranid permanent (16-7-15) de lenta
alliberació, amb mitjans mecànics i manuals, ensacat per petites obres i urbanitzacions. Inclou el llaurat previ del
terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el reblert dels forats de plantació. Mesurat sobre perfil acabat.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Tipus

T

[C]

[D]

[E]

Superficie
30,700
26,950
2,000

Profunditat
0,800
0,800
0,800

Unitats

5,000

[F]

1,050
1,050
1,050

TOTAL Fórmula

25,788 C#*D#*E#*F#
22,638 C#*D#*E#*F#
8,400 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT
6

FR3SE254

m2

56,826

Manta antiherba per a protecció de zones enjardinades, fixada al terreny amb grapes d'hacer, inclòs pèrdues per retalls
i encavalcaments, materials auxiliars i preparació de la superfície del terreny, totalment col·locada.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.

Num. Text

Tipus

1

T

2 Zones arbrat
3
4 Escocells

[C]

[D]

Superficie
30,700
26,950
2,000

Unitats

[E]

[F]

1,050
1,050
1,050

5,000
TOTAL AMIDAMENT

7

FNRG3001

m3

Tipus

1

T

2 Zones arbrat
3
4 Escocells

[C]

[D]

[E]

Superficie
30,700
26,950
2,000

Profunditat
0,200
0,200
0,200

Unitats

Obra

01

PRESSUPOST PATI CANIGÓ

Capítol

10

MOBILIARI URBÀ

Subcapítol

01

MOBILIARI NOU

u

Num. Text

5,000

[F]

1,050
1,050
1,050

1

T

[C]

[D]

[E]

unitats
2,000

FNRGNRG1

u

6,447 C#*D#*E#*F#
5,660 C#*D#*E#*F#
2,100 C#*D#*E#*F#
14,207

[F]

TOTAL Fórmula

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

2

TOTAL Fórmula

Subministre i col·locació de paperera circular,model Barcelona 70l de Benito Urban (ref. PA606) o similar de
950x440mm, color gris martelé, de xapa perforada de 2mm amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports
laterals de tub d'acer de 6mm de diàmetre, col·locada amb fixacions mecàniques.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.
Tipus

2

32,235 C#*D#*E#*F#
28,298 C#*D#*E#*F#
10,500 C#*D#*E#*F#
71,033

TOTAL AMIDAMENT

FQ21BC60

TOTAL Fórmula

Grava volcànica de 12 a 30 mm, subministrada en sacs de 0.8 m3 i escampada amb mitjans manuals.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.

Num. Text

1

18

2,000

Subministrament i muntatge de font model Atlántida tipus SANTA & COLE, de 120 cm d'altura, amb cos de fosa de
ferro amb protecció antioxidant i pintura de color negre, canella i polsador de fosa de llautó i reixeta de fosa de ferro
pintada en color negre, fixada a una base de formigó HM-20/P/20/I. Inclús p/p de replanteig, excavació manual del
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Pàg.:

19

terreny, elements d'ancoratge i eliminació i neteja del material sobrant. També inclou p/p dels treballs de replanteig,
excavació, formigonat de la base de recolzament, muntatge, eliminació i neteja del material sobrant.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.

Num. Text

Tipus

1

T

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000

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

3

FNRG5F56

u

Num. Text

1,000

Subministre i muntatge de banc model EQUS tipus BENITO URBAN (ref. UM304NMTP) o similar, de 1800 cm de
llargària amb 6 llistons de mescla de fusta reciclada i polimers de 110x35mm de secció. Bancada amb recolza braços
fabricats en fosa dúctil i acabats en imprimació epoxi i pintura polièster en pols color gris martelé.
Ancorat amb daus de formigó. Incloso perns d'ancoratge.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.

Tipus

1

T

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
4,000

FNRGNRG2

u

Num. Text
1

T

[C]

[D]

[E]

Unitats
2,000

FNRGNRG3

u

[F]

TOTAL Fórmula

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

5

4,000

Subministrament i col·locació de conjunt de taula per a pícnic, model PICNIC CLASSIC tipus ONDISRECICLA o similar,
compost per una taula de 180x70 cm i dos bancs de 180x28 cm, de plàstic 100% reciclat, fixat a una superfície suport
(no inclosa en aquest preu). Totalment muntada. Inclou p/p dels treballs de replanteig d'alineacions i nivells, col·locació
i fixació de les peces.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.

Tipus

2

TOTAL Fórmula

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

4

TOTAL Fórmula

2,000

Subministrament i col·locació de taula de ping-pong, model DEPORTESURBANOS o similar, antivandàlica, formada
per: tauler de 274x152x6,5 cm, de polièster i fibra de vidre, reforçat en el seu interior per un bastidor de tubs metàl·lics,
col·locat a una altura de 76 cm, suports metàl·lics de tub rectangular soldat i reforçat, amb protecció anticorrosió i xarxa
de planxa metàl·lica perforada de 2 mm de gruix amb armadura d'acer massís en tot el perímetre, fixada a una
superfície suport (no inclosa en aquest preu).
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
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Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.

Num. Text

Tipus

1

T

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
2,000

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

6

FNRG8001

u

2,000

Desmuntatge i recol·locació dins de l'obra de mobiliari existent (taulell d'escacs, aparcament de patinets, etc...),
totalment muntats. Inclou p/p dels treballs d'arrencada de mobiliari, protecció del mobiliari durant l'execució de l'obra,
trasllat, replanteig d'alineacions i nivells, col·locació i fixació de les peces.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.

Num. Text

Tipus

1

T

2 Taulell d'escacs existent
3 Aparcament de patinets existent

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
4,000
4,000

FNRG8002

u

8,000

Creació de zona d'escalada mitjançant la instal·lació de preses i volums d'escalada, d'acord a la norma UNE
12572-2:2017. Inclou la instal·lació a paret de formigó amb tac expansiu, totalment muntada i provada.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a l'activitat normal del
centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat o feina
en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes
i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part
proporcional de la seguretat i salut laboral.

Num. Text

Tipus

1

T

2 Rocòdrom

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000

Obra

01

PRESSUPOST PATI CANIGÓ

Capítol

12

GESTIÓ DE RESIDUS

F2RA9TNR

m3

1,000

Gestió de residus de la totalitat de l'obra, inclou taxes necessaries, realització del pla de gestió de residus, permissos
especials i tractament dels diferents residus. Inclou elaboració dels cartells indicatius per la gestió de residus. I l'emisió
dels certificats o documents de conformitat del tractament dels residus.

Num. Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

1,000

01

[F]

TOTAL Fórmula

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

Obra

TOTAL Fórmula

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

1

TOTAL Fórmula

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

7

TOTAL Fórmula

1,000

PRESSUPOST PATI CANIGÓ

EUR
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13

H16F1004

Num. Text
1
2

u

Pàg.:

21

SEGURETAT I SALUT

Seguretat i Salut de les obres per totes les partides a executar, confecció de pla de seguretat i salut, seguint les
directrius del projecte i de la D.F. a la zona de pas elevat. Tancament d'obra perimetral, a les zones de circulació inclou
tanques tipus new jersei amb sistema d'il·luminació de nit i col·locades segons la direcció d'obra. Inclou la senyalització
a tot l'ambit d'obres i a les zones prèvies per advertir del ´´perill d'obres´´, limitació de velocitat, pintat a paviment de
faixes de senyalització per vehicles i vianants. Inlcou el mateiral i equips de protecció col·lectiva i equips de protecció
individual de tots els treballadors de l'obra. Inclou també la neteja de l'obra i els voltants d'aquesta.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

T
1,000

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

1,000

EUR

4.2

PRESSUPOST
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Obra

01

Pressupost PATI CANIGÓ

Capítol

01

TREBALLS PREVIS

Subcapítol

01

TANCAMENTS I SEGURETAT

Pàg.:

1

1 H6452131

m

Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub
d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 48)

20,90

50,000

1.045,00

2 H64Z1511

u

Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m,
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i
amb el desmuntatge inclòs.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 49)

281,52

2,000

563,04

3 H15Z1001

h

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 47)

10,00

100,000

1.000,00

4 G22CK200

m3

Excavació manual en terreny compacte de qualsevol longitud, gruix i
amplada, amb mitjans mecànics, r i càrrega directa sobre contenidor, per a
la realització de cales o qualsevol tipus d'excavació integrament manual.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 46)

134,99

3,000

404,97

TOTAL

Subcapítol

01.01.01

3.013,01

Obra

01

Pressupost PATI CANIGÓ

Capítol

01

TREBALLS PREVIS

Subcapítol

02

RETIRADA ARBRAT EXISTENT

EUR
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1 F21R1260

TOTAL

U

Subcapítol

Data: 14/11/18

Eliminació d'arbre existent amb mitjans manuals i/o mecànics,
l'arrabassament i l'extracció del tocó.
Inclou la càrrega manual, l'esponjament, transport a planta de
compostatge i pagament de taxes de residus generats.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 12)

Pàg.:

29,98

7,000

01.01.02

2

209,86

209,86

Obra

01

Pressupost PATI CANIGÓ

Capítol

01

TREBALLS PREVIS

Subcapítol

03

RETIRADA DE MOBILIARI URBÀ

1 M21Q10RE

u

Desmuntatge de banc existent, ancorat a terra amb fixacions mecàniques
sobre daus de formigó, inclou l'enderroc de fonament de formigó amb
mitjans manual i/o mecànics, la càrrega mecànica i/o manual sobre camió
o contenidor, el transport a l'abocador o el trasnport al magatzem municipal
en el cas que la DF cregui oportú la seva reutilització per part de la
propietat. En el cas de que el soroll o pols generat per aquesta activitat o
feina generi moltes a l'activitat normal del centre educatiu i que impedeixi el
seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari on el centre educatiu no tingui activitat, como són
els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia
aprovació de la D.F.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral.
(P - 51)

3,88

4,000

15,52

2 M21Q20PA

u

Desmuntatge de paperera existent, ancorada a terra amb fixacions
mecàniques sobre daus de formigó, inclou l'enderroc de fonament de
formigó amb mitjans manual i/o mecànics, la càrrega mecànica i/o manual
sobre camió o contenidor, el transport a l'abocador o el trasnport al
magatzem municipal en el cas que la DF cregui oportú la seva reutilització
per part de la propietat.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 52)

1,84

3,000

5,52

3 F21QBBFF

u

Desmuntatge de font existent, ancorada a terra amb fixacions mecàniques
sobre daus de formigó, inclou l'enderroc de fonament de formigó amb
mitjans manual i/o mecànics, la càrrega mecànica i/o manual sobre camió

15,11

1,000

15,11

EUR
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o contenidor, el transport a l'abocador o el trasnport al magatzem municipal
en el cas que la DF cregui oportú la seva reutilització per part de la
propietat.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 11)
4 TDG150

u

Demuntatge i posterior muntatge de taula de ping-pong existent,
antivandàlica, col·locat a una altura de 76 cm, suports metàl·lics de tub
rectangular soldat i reforçat, amb protecció anticorrosió i xarxa de planxa
metàl·lica perforada de 2 mm de gruix amb armadura d'acer massís en tot
el perímetre, fixada a una superfície suport (no inclosa en aquest preu).
Inclús p/p de desmuntatge, aplec i protecció de la taula de ping-pong
existent, muntatge, replanteig i fixació de l'equipament esportiu. Totalment
muntada i provada. Inclou p/p dels treballs de replanteig, muntatge i fixació
de l'equipament esportiu.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 54)

9,25

2,000

18,50

5 FQZ5U111

u

Demuntatge i posterior muntatge d'aparcament de patinets existent, de tub
d'acer galvanitzat, col·locat encastat al paviment. Inclús p/p de
desmuntatge, aplec i protecció, muntatge, replanteig i fixació de
l'equipament esportiu. Totalment muntada i provada. Inclou p/p dels
treballs de replanteig, muntatge i fixació de l'equipament esportiu.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 42)

57,04

1,000

57,04

TOTAL

Subcapítol

01.01.03

111,69

Obra

01

Pressupost PATI CANIGÓ

Capítol

02

ENDERROCS

1 F219FFC0

m

Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou p/p dels treballs de replanteig de les zones a tallar, tall del paviment,
neteja de les restes de l'obra i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.

1,20

311,168

373,40

EUR
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Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 9)
2 F219U320

m2

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs
qualsevol tipus de paviment de panots, vorada, escocells, etc..., amb
mitjans mecànics i manuals en cas necessari i càrrega de runa sobre
camió. Inclou p/p de demolició manual a les vores de pericons, façanes o
zones de serveis. També inclou p/p de l'arrancada amb mitjans manuals i
mecànics i aplec per a posterior recol·locació de reixes, canals, tapes,
marcs, de pericons i pous de instal·lacions de serveis (aigua, electricitat,
telecomunicacions, gas i sanejament), senyalitzant i protegin les
instal·lacions existents durant les obres fins que es tornin a col·locaran
quan es s'executi el nou paviment.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 10)

4,00

851,184

3.404,74

3 F2194JPA

m2

Demolició de qualsevol tipus de paviments de peces prefabricades de
formigó, de pedra natural o ceràmica (panot, placa, llamborda, rajola etc.)
col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb mitjans manuals i/o
mecànics, retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.
Inclou l'arrancada amb mitjans manuals i mecànics i aplec per a posterior
recol·locació de reixes, canals, tapes, marcs, de pericons i pous de
instal·lacions de serveis (aigua, electricitat, telecomunicacions, gas i
sanejament), senyalitzant i protegin les instal·lacions existents durant les
obres fins que es tornin a col·locaran quan es s'executi el nou paviment.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 8)

4,50

8,033

36,15

4 K2148234

m3

Enderroc de mur format per maó massís de qualsevol cantell, amb mitjans
manuals, amb compressor, sense afectar a l'estabilitat dels elements
constructius contigus, i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor. Inclou tall de disc per a la realització de l'enderroc a juntes
existents del mur de fàbrica. Tambè inclou p/p dels treballs de demolició de
la fàbrica, fragmentació dels enderrocs en peces manejables, retirada i
arreplegat de enderrocs, neteja de les restes de l'obra i càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral.
(P - 50)

25,32

2,674

67,71

5 E2131343

m3

Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.Tambè inclou p/p dels
treballs de demolició de la fàbrica, fragmentació dels enderrocs en peces
manejables, retirada i arreplegat de enderrocs, neteja de les restes de
l'obra i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu

27,18

5,000

135,90

EUR
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funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 2)
6 E21D2311

TOTAL

m

Capítol

Enderroc de clavegueró de formigó de 40x60 cm o de diàmetre 50 cm, com
a màxim, amb solera de formigó de 15 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.Tambè inclou p/p dels
treballs de demolició de la fàbrica, fragmentació dels enderrocs en peces
manejables, retirada i arreplegat de enderrocs, neteja de les restes de
l'obra i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 3)

6,00

10,000

01.02

60,00

4.077,90

Obra

01

Pressupost PATI CANIGÓ

Capítol

03

PAVIMENT PATI

Subcapítol

01

MOVIMENT DE TERRES

1 F221C4EX

m3

Excavació per a caixa de paviment en terreny tipus qualsevol, de qualsevol
longitud, gruix i amplada, amb mitjans mecànics, realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 13)

3,00

757,213

2.271,64

2 E921201J

m3

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 6)

20,00

135,000

2.700,00

3 F227T0RE

m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits

1,00

1.048,085

1.048,09

EUR
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controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 16)
TOTAL

Subcapítol

01.03.01

6.019,73

Obra

01

Pressupost PATI CANIGÓ

Capítol

03

PAVIMENT PATI

Subcapítol

02

PAVIMENTACIÓ

1 F9G4G278

m3

Formació de paviment continu de formigó en massa amb fibres, amb junts,
realitzat amb formigó HM-30/F/12/I fabricat en central i abocament amb
bomba, i fibres de polipropilè; tractat superficialment amb capa de trànsit
d'amb un rendiment aproximat de 3 kg/m², espolsat manualment sobre el
formigó encara fresc, de color a escollir per la DF, i posterior remolinat
mecànic de tota la superfície fins aconseguir que el morter quedi
completament integrat en el formigó, amb malla electrosoldada ME 20x30
Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, col·locada en obra. També p/p de
col·locació i retirada d'encofrats, execució de junts de construcció;
embroquetat o connexió dels elements exteriors (cèrcols d'arquetes,
boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades
sota el paviment; extensió, reglejat, aplicació d'additius i curació del
formigó, filferro de lligar, talls i cavalcaments. Sense incloure l'execució de
la base de recolzament ni la dels junts de dilatació i de retracció. Inclou p/p
dels treballs de preparació i neteja de la superfície suport, replanteig dels
junts de construcció, de dilatació i de retracció, col·locació d'encofrats,
estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles, reg de
la superfície base, abocat, estesa i vibrat del formigó, curat del formigó,
aplicació manual del morter, assegurant-se de la total cubrición del formigó
fresc, retirada d'encofrats i fratasat mecànic de la superfície.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 21)

90,00

157,213

14.149,17

2 MPC100

m

Formació junt de retracció de 3 a 5 mm d'amplada i 20 mm de profunditat
(mai inferior a 1/3 del gruix del paviment), realitzada mitjançant serrat del
formigó endurit, amb serra de disc, segons esquema en planta de
disposició de junts, previst en el projecte. Inclús p/p de neteja del junt.
Inclou p/ dels treballs de replanteig de la junta, cort del paviment de formigó
amb serra de disc i neteja final de la junta.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 53)

1,00

277,608

277,61

3 TJR040

m2

Formació de paviment continu absorbidor d'impactes, per a una altura
màxima de caiguda de 2,3 m, en àrees de jocs infantils, realitzat ´´in situ´´,
de 100 mm de gruix total, format per una capa inferior de grànuls de cautxú
reciclat SBR de color negre de 90 mm d'espessor i una capa superior de
grànuls de cautxú EPDM de 10 mm d'espessor, color a escollir per la DF,
unides ambdues capes amb un lligant de poliuretà monocomponent, amb
resistència als raigs UV, als hidrocarburs i als agents atmosfèrics. Inclús
p/p d'acabats, allisat i neteja. Totalment acabat sobre una superfície base.
Inclou p/p dels treballs de replanteig, aplicació de la capa base de cautxú
SBR, aplicació de la capa d'acabat de cautxú EPDM i neteja final.

81,57

35,858

2.924,94

EUR
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En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 55)
4 F96AUA10

m

Encintat de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 160 mm d'alçària,
inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, cada 50cm, i tall
especial seguint la forma exacte de la vorada, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió de
mides aproximades 0,2x0,15x1m o amb resina epoxi sobre base existent
de formigó.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral.
(P - 19)

20,51

230,327

4.724,01

5 F93210SO

m3

Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 18)

20,04

209,617

4.200,72

6 F9V3ENRG

m

Subministre i col.locació de peces esglaó de formigó tipus Superstep de
Breinco, color Mediterrani i mides 60x40x15cm, amb bisell i acabat llis,
col·locat amb formigó HNE-15/P/10. Inclou la adpatació a la nova cota de
acabat de tots els periocos de serveis i pous afectats: el rebaix i recrescut
dels pericons i/o pous amb acabat arrebossat, la recol·locació de tots el
bastiments a la nova cota i la protecció i neteja de pericons i pous.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 23)

16,10

7,200

115,92

TOTAL

Subcapítol

01.03.02

26.392,37

Obra

01

Pressupost PATI CANIGÓ

Capítol

04

ESCALA I RAMPA

1 CHH020B

m3

Subministrament de formigó HM-25/F/20/I fabricat en central i abocament
amb bomba, per a formació de escala. Inclús p/p dels treballs d'abocament
i compactació del formigó i curat del formigó.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu

70,00

16,819

1.177,33

EUR
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funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 1)
2 F9F1WC10

m2

Subministre i col.locació de llambordes de formigó rectangulars tipus
Terana de Breinco, color Mediterrani i mides 24x16x7cm, sobre llit de 3 cm
de gruix final d'ull de perdiu (d'àrid granític seleccionat de granulometria de
1/5 mm lliure de fins, és a dir no pols ni rebuig de pedrera), amb rebliment
de junts amb sorra fina tamany màx. 1,20 mm i compactació del paviment
acabat. Inclou talls de peces de mides a definir realitzats amb talladora
d'aigua (no radial ni cissalla), peces amb morter en els confinaments,
entregues amb qualsevol element del paviment i neteja final del paviment
acabat. Inclou mostra prèvia per comprobar el grau de compacitat de l'ull
de perdiu (col·locar aproximadament 4cm d'ull de perdiu que després de
compactar seran 3 cm.). Inclou la adpatació a la nova cota de acabat de
tots els periocos de serveis i pous afectats: el rebaix i recrescut dels
pericons i/o pous amb acabat arrebossat, la recol·locació de tots el
bastiments a la nova cota i la protecció i neteja de pericons i pous.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral.
(P - 20)

20,29

14,805

300,39

3 F9V3E95A

m

Subministre i col.locació de peces esglaó de formigó tipus Superstep de
Breinco, color Mediterrani i mides 120x40x15cm, amb bisell i acabat llis,
col·locat amb formigó HNE-15/P/10. Inclou la adpatació a la nova cota de
acabat de tots els periocos de serveis i pous afectats: el rebaix i recrescut
dels pericons i/o pous amb acabat arrebossat, la recol·locació de tots el
bastiments a la nova cota i la protecció i neteja de pericons i pous.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 22)

16,82

36,800

618,98

4 FDD010

m2

Subministrament i col·locació de barana de façana en forma recta, de 100
cm d'altura, formada per: bastidor compost de doble barana superior i
barana inferior de tub circular de perfil buit d'acer laminat en fred de
diàmetre 50 mm i muntants de tub rectangular de perfil buit d'acer laminat
en fred de 100x40x2,0 mm amb una separació de 100 cm entre si; pany
per reblert dels buits del bastidor compost de xapa perforada d'acer
galvanitzat amb perforacions quadrades de 20x20 mm i passamans de tub
circular de perfil buit d'acer laminat en fred de diàmetre 50 mm. Tots els
elements metàl·lics hauran estat sotmesos en taller a un tractament
anticorrosiu segons UNE-EN ISO 1461 i emprimació SHOP-PRIMER a
base de resina polivinil-butiral amb un gruix mig de recobriment de 20
micres. Inclús p/p de platines per a fixació mitjançant ancoratge químic en
element de formigó amb varetes roscades i resina, elaboració en taller i
ajustament final a obra, totalment acabada. Inclou p/p dels treballs de
marcat dels punts de fixació del bastidor, presentació del tram de barana
de forma que els punts d'ancoratge del bastidor es situïn en els punts
marcats, aplomat i anivellació, resolució de les unions entre trams de
barana, resolució de les unions al parament i muntatge d'elements
complementaris.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu

48,81

50,138

2.447,24

EUR

REFORMA DEL PATI DE CEIP CANIGÓ - EDIFICI SANT FERRANT- DE SANT JUST DESVERN
AUM 2018 41
Efrén Radigales Sánchez, Cap de projectes, manteniment i millora urbana
Carles Víctor Rodrigo Martínez, Arquitecte Tècnic i Cap de Brigada Municipal

PRESSU POST

Data: 14/11/18

Pàg.:

9

funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 28)
5 EAE010

m

Subministrament i muntatge de rampa d'acer laminat UNE-EN 10025
S275JR, amb estructura de perfils laminats en calent, peces simples de les
sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, per estructura de rampa,
mitjançant unions soldades. Treballat i muntat en taller, amb preparació de
superfícies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació
posterior de dues mans d'emprimació amb un gruix mínim de pel·lícula
seca de 30 microns per ma, excepte en la zona en que s'han de realitzar
soldadures en obra, en una distància de 100 mm des de la vora de la
soldadura, inclùs xapa d'acer galvanitzat de textura amb relleu gravat en
diamant per a paviment de rampa i barana, segons indica projecte. També
inclou p/p de preparació de vores, soldadures, talls, peces especials,
despunts i reparació en obra de quants desperfectes s'originin per raons de
transport, manipulació o muntatge, amb el mateix grau de preparació de
superfícies i emprimació. Inclou p/p dels treballs de replanteig de la rampa,
col·locació i fixació provisional dels perfils, aplomat i anivellació, execució
de les unions i reparació de defectes superficials.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 7)

23,39

28,298

661,89

6 FDD0NRG

m

Subministrament i col·locació de passamans recte metàl·lic, format per tub
buit d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre, amb suports metàl·lics fixats
al parament mitjançant ancoratge mecànic per cargolat. Inclús p/p dels
treballs de replanteig dels suports, fixació dels suports al parament i fixació
del passamans als suports. Eaborat en taller i muntat a obra i totalment
acabat.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 29)

11,77

56,595

666,12

TOTAL

Capítol

01.04

5.871,95

Obra

01

Pressupost PATI CANIGÓ

Capítol

05

SANEJAMENT

Subcapítol

02

MOVIMENT DE TERRES

1 G219Q105

m

Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.

0,19

433,755

82,41

EUR
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Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 45)
2 F222U010

m3

Excavació de rasa o pou de fins a 4 m de fondària, amb mitjans mecànics,
amb terres deixades a la vora o càrrega a camió. Inclou els possibles
esgotaments provinents del nivell freàtic o de qualsevol altre orígen
(pèrdues clavegueram existent, etc).
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 15)

2,00

150,924

301,85

3 E2241100

m2

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 4)

1,00

130,229

130,23

4 F2315701

m2

Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fusta,
per a una protecció del 40%.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 17)

20,00

2,000

40,00

5 E2255T70

m3

Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de
25 cm com a màxim.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 5)

16,98

3,000

50,94

TOTAL

Subcapítol

01.05.02

605,43

Obra

01

Pressupost PATI CANIGÓ

Capítol

05

SANEJAMENT

Subcapítol

03

CANONADES

1 FD7JN186

m

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre
nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat
al fons de la rasa, incloent el filferro i el tallat del tub en els entroncaments

17,38

105,001

1.824,92

EUR
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a pou de registre o troneta. Inclou part proporcional d'accesoris i remats
necessaris. Inclou la connexió de tub a pou i/o col·lector existent o nou,
realitzant un forat al pou i/o col·lector amb posterior rejuntat i acabat del
pou. Inclou el passatubs i el tall del tub.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 27)
2 FD7JG186

TOTAL

m

Subcapítol

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre
nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat
al fons de la rasa, incloent el filferro i el tallat del tub en els entroncaments
a pou de registre o troneta. Inclou part proporcional d'accesoris i remats
necessaris. Inclou la connexió de tub a pou i/o col·lector existent o nou,
realitzant un forat al pou i/o col·lector amb posterior rejuntat i acabat del
pou. Inclou el passatubs i el tall del tub.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 26)

7,34

01.05.03
01

Pressupost PATI CANIGÓ

Capítol

05

SANEJAMENT

Subcapítol

04

OBRES DE FÀBRICA, PREFABRICATS I ELEMENTS DE FOSA

u

533,72

2.358,64

Obra

1 FD5J6F08

72,714

Formació de pericó de pas, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de
maó ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment,
industrial, M-5, de dimensions interiors 50x50x90 cm, sobre solera de
formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm d'espessor, formació de
pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossat i
brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug,
M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, tancat superiorment amb
marc i tapa de ferro colat, model TH54 tipus BENITO URBANm , classe
C250; prèvia excavació amb mitjans manuals i posterior reomplert de
l'extradós amb material granular. Inclús morter per a segellat de junts i
col·lector de connexió de PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de
registre, per a trobades. Incou p/p dels treballs de replanteig., excavació
amb mitjans manuals, eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació, abocat i compactació del formigó en formació de solera,
formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats
amb morter, connexionat dels col·lectors al pericó, reomplert de formigó
per a formació de pendents, arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els
angles del fons i de les parets interiors del pericó, col·locació del col·lector
de connexió de PVC en el fons del pericó, realització del tancament
hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris, reblert de l'extradós,
comprovació del seu correcte funcionament i realització de proves de
servei.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,

165,39

6,000

992,34
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prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 25)
2 FNRG1001

u

Subministre i col·locació de pou de registre d'elements prefabricats de
formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre interior i 2 m d'altura útil interior,
format per: solera de 25 cm d'espessor de formigó armat
HA-30/B/20/IIb+Qb lleugerament armada amb malla electrosoldada ME
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, base prefabricada de formigó
en massa de 100 cm d'altura, amb dos o tres perforacions i junts de cautxú
EPDM, per a connexió amb col·lectors de diàmetres nominals 250, 250 i
500 mm, con asimètric prefabricat de formigó en massa de 90 cm d'altura,
mòdul d'ajust prefabricat de formigó en massa de 10 cm d'altura i llosa al
voltant de la boca del con de 150x150 cm i 20 cm de gruix de formigó en
massa HM-30/B/20/I+Qb; amb tancament de tapa circular estanca amb
bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, model
HEXA tipus BENITO URBAN, instal·lat en calçades de carrers, incloent les
per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. Inclús
lubricant per a muntatge i formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb per a
formació de canal en el fons del pou. El preu inclou els equips i la
maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels
elements. Inclou p/p dels treballs de replanteig, col·locació de la malla
electrosoldada, abocat i compactació del formigó en formació de solera,
muntatge, formació del canal en el fons del pou, execució de forats pel
connexionat dels col·lectors al pou, connexionat dels col·lectors al pou,
col·locació dels pates, abocat i compactació del formigó per formació de la
llosa al voltant de la boca del con, col·locació de marc, tapa de registre i
accessoris, comprovació del seu correcte funcionament i realització de
proves de servei.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 33)

549,60

4,000

2.198,40

3 FD5EA25F

u

Subminitre i col·locació en rasa de canal i reixa de fundició en fosa dúctil,
en grafit esferoïdal, segons IS 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563,
compleix amb la norma europea UNE EN-124, la reixa compleix PMR
(RC12, RC20, RC30), la reixa PMR compleix amb el decret francès nº
2006-1657 i 2006-1658 de 15 de gener de 2007, superfície metàl·lica
antilliscant, inclou sistema de fixació entre canal + reixa, revestida amb
pintura negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant; tipus Canal FD i
mecalinea, model FD-RC30 BVC D400 tipus BENITO URBAN o similar.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 24)

54,41

23,520

1.279,72

TOTAL

Subcapítol

01.05.04

4.470,46

Obra
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JARDINERIA

Subcapítol

01
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1 FNRG0001

u

Subministrament i plantació de Ginkgo mascle (Ginkgo biloba) de 35 a 40
cm de diàmetre de tronc, subministrat en contenidor estàndard de 500 l.
Inclús transport i descàrrega a peu de clot de plantació.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 30)

411,00

3,000

1.233,00

2 FNRG0002

u

Subministrament i plantació de Koelreuteria paniculata de perímetre de 20
a 25 cm, en contenidor de 350 l. Inclús transport i descàrrega a peu de clot
de plantació.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 31)

287,52

4,000

1.150,08

3 FNRG0003

u

Trasplantament dins de l'obra d'arbres existents, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans
manuals, excavació de clot de plantació de 120x120x60 cm amb
retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació,
reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de
compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les
feines de preparació
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 32)

115,93

2,000

231,86

4 F222HA22

m3

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 14)

1,73

11,250

19,46

5 FR3PCF02

m3

Subministrament, estesa i reperfilat de substracte per vegetació de textura
sorrenca o franca-sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb
3%mo sms i barrejat amb 50gr d'adob tipus floranid permanent (16-7-15)
de lenta alliberació, amb mitjans mecànics i manuals, ensacat per petites
obres i urbanitzacions. Inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció de les
pedres més grans de 10 cm i el reblert dels forats de plantació. Mesurat
sobre perfil acabat.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta

24,83

56,826

1.410,99
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activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 43)
6 FR3SE254

m2

Manta antiherba per a protecció de zones enjardinades, fixada al terreny
amb grapes d'hacer, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, materials
auxiliars i preparació de la superfície del terreny, totalment col·locada.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 44)

4,81

71,033

341,67

7 FNRG3001

m3

Grava volcànica de 12 a 30 mm, subministrada en sacs de 0.8 m3 i
escampada amb mitjans manuals.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 34)

90,07

14,207

1.279,62

TOTAL

Subcapítol

01.09.01

5.666,68

Obra
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Capítol
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MOBILIARI URBÀ

Subcapítol

01

MOBILIARI NOU

1 FQ21BC60

u

Subministre i col·locació de paperera circular,model Barcelona 70l de
Benito Urban (ref. PA606) o similar de 950x440mm, color gris martelé, de
xapa perforada de 2mm amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i
suports laterals de tub d'acer de 6mm de diàmetre, col·locada amb
fixacions mecàniques.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 41)

89,12

2,000

178,24

2 FNRGNRG1

u

Subministrament i muntatge de font model Atlántida tipus SANTA & COLE,
de 120 cm d'altura, amb cos de fosa de ferro amb protecció antioxidant i
pintura de color negre, canella i polsador de fosa de llautó i reixeta de fosa
de ferro pintada en color negre, fixada a una base de formigó
HM-20/P/20/I. Inclús p/p de replanteig, excavació manual del terreny,
elements d'ancoratge i eliminació i neteja del material sobrant. També
inclou p/p dels treballs de replanteig, excavació, formigonat de la base de
recolzament, muntatge, eliminació i neteja del material sobrant.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu

1.374,56

1,000

1.374,56

EUR

REFORMA DEL PATI DE CEIP CANIGÓ - EDIFICI SANT FERRANT- DE SANT JUST DESVERN
AUM 2018 41
Efrén Radigales Sánchez, Cap de projectes, manteniment i millora urbana
Carles Víctor Rodrigo Martínez, Arquitecte Tècnic i Cap de Brigada Municipal

PRESSU POST

Data: 14/11/18

Pàg.:

15

funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral.
(P - 38)
3 FNRG5F56

u

4 FNRGNRG2

u

Subministre i muntatge de banc model EQUS tipus BENITO URBAN (ref.
UM304NMTP) o similar, de 1800 cm de llargària amb 6 llistons de mescla
de fusta reciclada i polimers de 110x35mm de secció. Bancada amb
recolza braços fabricats en fosa dúctil i acabats en imprimació epoxi i
pintura polièster en pols color gris martelé.
Ancorat amb daus de formigó. Incloso perns d'ancoratge.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral.

429,02

4,000

1.716,08

282,46

2,000

564,92

2.039,07

2,000

4.078,14

33,77

8,000

270,16

(P - 35)
Subministrament i col·locació de conjunt de taula per a pícnic, model
PICNIC CLASSIC tipus ONDISRECICLA o similar, compost per una taula
de 180x70 cm i dos bancs de 180x28 cm, de plàstic 100% reciclat, fixat a
una superfície suport (no inclosa en aquest preu). Totalment muntada.
Inclou p/p dels treballs de replanteig d'alineacions i nivells, col·locació i
fixació de les peces.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral.
(P - 39)
5 FNRGNRG3

u

6 FNRG8001

u

Subministrament i col·locació de taula de ping-pong, model
DEPORTESURBANOS o similar, antivandàlica, formada per: tauler de
274x152x6,5 cm, de polièster i fibra de vidre, reforçat en el seu interior per
un bastidor de tubs metàl·lics, col·locat a una altura de 76 cm, suports
metàl·lics de tub rectangular soldat i reforçat, amb protecció anticorrosió i
xarxa de planxa metàl·lica perforada de 2 mm de gruix amb armadura
d'acer massís en tot el perímetre, fixada a una superfície suport (no inclosa
en aquest preu).
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral.
(P - 40)
Desmuntatge i recol·locació dins de l'obra de mobiliari existent (taulell
d'escacs, aparcament de patinets, etc...), totalment muntats. Inclou p/p dels
treballs d'arrencada de mobiliari, protecció del mobiliari durant l'execució
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de l'obra, trasllat, replanteig d'alineacions i nivells, col·locació i fixació de
les peces.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 36)
7 FNRG8002

TOTAL

u

Subcapítol

Creació de zona d'escalada mitjançant la instal·lació de preses i volums
d'escalada, d'acord a la norma UNE 12572-2:2017. Inclou la instal·lació a
paret de formigó amb tac expansiu, totalment muntada i provada.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi
moltes molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu
funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta
activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges,
prèvia aprovació de la D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits
controlats, i pagament de taxes de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de
gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i
salut laboral. (P - 37)

01

Pressupost PATI CANIGÓ

12

GESTIÓ DE RESIDUS

m3

Capítol

Gestió de residus de la totalitat de l'obra, inclou taxes necessaries,
realització del pla de gestió de residus, permissos especials i tractament
dels diferents residus. Inclou elaboració dels cartells indicatius per la gestió
de residus. I l'emisió dels certificats o documents de conformitat del
tractament dels residus. (P - 0)

01

Pressupost PATI CANIGÓ

13

SEGURETAT I SALUT

Capítol

1,000

u

Seguretat i Salut de les obres per totes les partides a executar, confecció
de pla de seguretat i salut, seguint les directrius del projecte i de la D.F. a la
zona de pas elevat. Tancament d'obra perimetral, a les zones de circulació
inclou tanques tipus new jersei amb sistema d'il·luminació de nit i
col·locades segons la direcció d'obra. Inclou la senyalització a tot l'ambit
d'obres i a les zones prèvies per advertir del ´´perill d'obres´´, limitació de
velocitat, pintat a paviment de faixes de senyalització per vehicles i
vianants. Inlcou el mateiral i equips de protecció col·lectiva i equips de
protecció individual de tots els treballadors de l'obra. Inclou també la neteja
de l'obra i els voltants d'aquesta.
(P - 0)
01.13

793,98

793,98

Capítol

TOTAL

793,98

01.12

Obra

1 H16F1004

475,46

8.657,56

Capítol

TOTAL

1,000

01.10.01

Obra

1 F2RA9TNR

475,46

1.200,00

1,000

1.200,00

1.200,00

EUR
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EUR

4.3
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REFORMA DEL PATI DE CEIP CANIGÓ - EDIFICI SANT FERRANT- DE SANT JUST DESVERN
AUM 2018 41
Efrén Radigales Sánchez, Cap de projectes, manteniment i millora urbana
Carles Víctor Rodrigo Martínez, Arquitecte Tècnic i Cap de Brigada Municipal

QU ADRE DE PREU S N Ú M ERO 1

P-1

CHH020B

m3

Data:

14/11/18

Subministrament de formigó HM-25/F/20/I fabricat en central i abocament amb bomba, per a
formació de escala. Inclús p/p dels treballs d'abocament i compactació del formigó i curat del
formigó.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

Pàg.:

1

70,00

€

27,18

€

6,00

€

(SETANTA EUROS)
P-2

E2131343

m3

Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió.Tambè inclou p/p dels treballs de demolició de la fàbrica,
fragmentació dels enderrocs en peces manejables, retirada i arreplegat de enderrocs, neteja de les
restes de l'obra i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(VINT-I-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-3

E21D2311

m

Enderroc de clavegueró de formigó de 40x60 cm o de diàmetre 50 cm, com a màxim, amb solera
de formigó de 15 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.Tambè inclou p/p dels treballs de demolició de la fàbrica, fragmentació dels enderrocs
en peces manejables, retirada i arreplegat de enderrocs, neteja de les restes de l'obra i càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(SIS EUROS)

P-4

E2241100

m2

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(UN EUROS)

1,00

€

P-5

E2255T70

m3

Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(SETZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

16,98

€
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QU ADRE DE PREU S N Ú M ERO 1

Data:

14/11/18

Pàg.:

2

P-6

E921201J

m3

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(VINT EUROS)

20,00

€

P-7

EAE010

m

Subministrament i muntatge de rampa d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, amb estructura de
perfils laminats en calent, peces simples de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, per
estructura de rampa, mitjançant unions soldades. Treballat i muntat en taller, amb preparació de
superfícies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació posterior de dues mans
d'emprimació amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 30 microns per ma, excepte en la zona en
que s'han de realitzar soldadures en obra, en una distància de 100 mm des de la vora de la
soldadura, inclùs xapa d'acer galvanitzat de textura amb relleu gravat en diamant per a paviment
de rampa i barana, segons indica projecte. També inclou p/p de preparació de vores, soldadures,
talls, peces especials, despunts i reparació en obra de quants desperfectes s'originin per raons de
transport, manipulació o muntatge, amb el mateix grau de preparació de superfícies i emprimació.
Inclou p/p dels treballs de replanteig de la rampa, col·locació i fixació provisional dels perfils,
aplomat i anivellació, execució de les unions i reparació de defectes superficials.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

23,39

€

4,50

€

1,20

€

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
P-8

F2194JPA

m2

Demolició de qualsevol tipus de paviments de peces prefabricades de formigó, de pedra natural o
ceràmica (panot, placa, llamborda, rajola etc.) col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix,
amb mitjans manuals i/o mecànics, retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.
Inclou l'arrancada amb mitjans manuals i mecànics i aplec per a posterior recol·locació de reixes,
canals, tapes, marcs, de pericons i pous de instal·lacions de serveis (aigua, electricitat,
telecomunicacions, gas i sanejament), senyalitzant i protegin les instal·lacions existents durant les
obres fins que es tornin a col·locaran quan es s'executi el nou paviment.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-9

F219FFC0

m

Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Inclou p/p dels treballs de replanteig de les zones a tallar, tall del paviment, neteja de les restes de
l'obra i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
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QU ADRE DE PREU S N Ú M ERO 1

P-10

F219U320

m2

Data:

14/11/18

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs qualsevol tipus de paviment de
panots, vorada, escocells, etc..., amb mitjans mecànics i manuals en cas necessari i càrrega de
runa sobre camió. Inclou p/p de demolició manual a les vores de pericons, façanes o zones de
serveis. També inclou p/p de l'arrancada amb mitjans manuals i mecànics i aplec per a posterior
recol·locació de reixes, canals, tapes, marcs, de pericons i pous de instal·lacions de serveis (aigua,
electricitat, telecomunicacions, gas i sanejament), senyalitzant i protegin les instal·lacions existents
durant les obres fins que es tornin a col·locaran quan es s'executi el nou paviment.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

Pàg.:

3

4,00

€

15,11

€

(QUATRE EUROS)
P-11

F21QBBFF

u

Desmuntatge de font existent, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó,
inclou l'enderroc de fonament de formigó amb mitjans manual i/o mecànics, la càrrega mecànica i/o
manual sobre camió o contenidor, el transport a l'abocador o el trasnport al magatzem municipal en
el cas que la DF cregui oportú la seva reutilització per part de la propietat.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(QUINZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-12

F21R1260

U

Eliminació d'arbre existent amb mitjans manuals i/o mecànics, l'arrabassament i l'extracció del tocó.
Inclou la càrrega manual, l'esponjament, transport a planta de compostatge i pagament de taxes
de residus generats.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

29,98

€

P-13

F221C4EX

m3

Excavació per a caixa de paviment en terreny tipus qualsevol, de qualsevol longitud, gruix i
amplada, amb mitjans mecànics, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

3,00

€

1,73

€

(TRES EUROS)
P-14

F222HA22

m3

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.

REFORMA DEL PATI DE CEIP CANIGÓ - EDIFICI SANT FERRANT- DE SANT JUST DESVERN
AUM 2018 41
Efrén Radigales Sánchez, Cap de projectes, manteniment i millora urbana
Carles Víctor Rodrigo Martínez, Arquitecte Tècnic i Cap de Brigada Municipal

QU ADRE DE PREU S N Ú M ERO 1

Data:

14/11/18

Pàg.:

4

Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
P-15

F222U010

m3

Excavació de rasa o pou de fins a 4 m de fondària, amb mitjans mecànics, amb terres deixades a la
vora o càrrega a camió. Inclou els possibles esgotaments provinents del nivell freàtic o de qualsevol
altre orígen (pèrdues clavegueram existent, etc).
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

2,00

€

(DOS EUROS)
P-16

F227T0RE

m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(UN EUROS)

1,00

€

P-17

F2315701

m2

Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del
40%.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

20,00

€

20,04

€

20,51

€

(VINT EUROS)
P-18

F93210SO

m3

Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(VINT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-19

F96AUA10

m

Encintat de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 160 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, cada 50cm, i tall especial seguint la forma exacte de la
vorada, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a
compressió de mides aproximades 0,2x0,15x1m o amb resina epoxi sobre base existent de formigó.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
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Pàg.:

5

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
P-20

F9F1WC10

m2

Subministre i col.locació de llambordes de formigó rectangulars tipus Terana de Breinco, color
Mediterrani i mides 24x16x7cm, sobre llit de 3 cm de gruix final d'ull de perdiu (d'àrid granític
seleccionat de granulometria de 1/5 mm lliure de fins, és a dir no pols ni rebuig de pedrera), amb
rebliment de junts amb sorra fina tamany màx. 1,20 mm i compactació del paviment acabat. Inclou
talls de peces de mides a definir realitzats amb talladora d'aigua (no radial ni cissalla), peces amb
morter en els confinaments, entregues amb qualsevol element del paviment i neteja final del
paviment acabat. Inclou mostra prèvia per comprobar el grau de compacitat de l'ull de perdiu
(col·locar aproximadament 4cm d'ull de perdiu que després de compactar seran 3 cm.). Inclou la
adpatació a la nova cota de acabat de tots els periocos de serveis i pous afectats: el rebaix i
recrescut dels pericons i/o pous amb acabat arrebossat, la recol·locació de tots el bastiments a la
nova cota i la protecció i neteja de pericons i pous.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

20,29

€

90,00

€

16,82

€

(VINT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
P-21

F9G4G278

m3

Formació de paviment continu de formigó en massa amb fibres, amb junts, realitzat amb formigó
HM-30/F/12/I fabricat en central i abocament amb bomba, i fibres de polipropilè; tractat
superficialment amb capa de trànsit d'amb un rendiment aproximat de 3 kg/m², espolsat
manualment sobre el formigó encara fresc, de color a escollir per la DF, i posterior remolinat
mecànic de tota la superfície fins aconseguir que el morter quedi completament integrat en el
formigó, amb malla electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, col·locada en
obra. També p/p de col·locació i retirada d'encofrats, execució de junts de construcció; embroquetat
o connexió dels elements exteriors (cèrcols d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les
xarxes d'instal·lacions executades sota el paviment; extensió, reglejat, aplicació d'additius i curació
del formigó, filferro de lligar, talls i cavalcaments. Sense incloure l'execució de la base de
recolzament ni la dels junts de dilatació i de retracció. Inclou p/p dels treballs de preparació i neteja
de la superfície suport, replanteig dels junts de construcció, de dilatació i de retracció, col·locació
d'encofrats, estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles, reg de la
superfície base, abocat, estesa i vibrat del formigó, curat del formigó, aplicació manual del morter,
assegurant-se de la total cubrición del formigó fresc, retirada d'encofrats i fratasat mecànic de la
superfície.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(NORANTA EUROS)

P-22

F9V3E95A

m

Subministre i col.locació de peces esglaó de formigó tipus Superstep de Breinco, color Mediterrani i
mides 120x40x15cm, amb bisell i acabat llis, col·locat amb formigó HNE-15/P/10. Inclou la
adpatació a la nova cota de acabat de tots els periocos de serveis i pous afectats: el rebaix i
recrescut dels pericons i/o pous amb acabat arrebossat, la recol·locació de tots el bastiments a la
nova cota i la protecció i neteja de pericons i pous.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(SETZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

REFORMA DEL PATI DE CEIP CANIGÓ - EDIFICI SANT FERRANT- DE SANT JUST DESVERN
AUM 2018 41
Efrén Radigales Sánchez, Cap de projectes, manteniment i millora urbana
Carles Víctor Rodrigo Martínez, Arquitecte Tècnic i Cap de Brigada Municipal

QU ADRE DE PREU S N Ú M ERO 1

P-23

F9V3ENRG

m

Data:

14/11/18

Subministre i col.locació de peces esglaó de formigó tipus Superstep de Breinco, color Mediterrani i
mides 60x40x15cm, amb bisell i acabat llis, col·locat amb formigó HNE-15/P/10. Inclou la adpatació
a la nova cota de acabat de tots els periocos de serveis i pous afectats: el rebaix i recrescut dels
pericons i/o pous amb acabat arrebossat, la recol·locació de tots el bastiments a la nova cota i la
protecció i neteja de pericons i pous.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

Pàg.:

6

16,10

€

54,41

€

165,39

€

7,34

€

(SETZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
P-24

FD5EA25F

u

Subminitre i col·locació en rasa de canal i reixa de fundició en fosa dúctil, en grafit esferoïdal,
segons IS 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563, compleix amb la norma europea UNE EN-124, la
reixa compleix PMR (RC12, RC20, RC30), la reixa PMR compleix amb el decret francès nº
2006-1657 i 2006-1658 de 15 de gener de 2007, superfície metàl·lica antilliscant, inclou sistema
de fixació entre canal + reixa, revestida amb pintura negra, no tòxica, no inflamable i no
contaminant; tipus Canal FD i mecalinea, model FD-RC30 BVC D400 tipus BENITO URBAN o
similar.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-25

FD5J6F08

u

Formació de pericó de pas, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic massís, de
1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors 50x50x90
cm, sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm d'espessor, formació de pendent
mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossat i brunyit interiorment amb morter de
ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, tancat
superiorment amb marc i tapa de ferro colat, model TH54 tipus BENITO URBANm , classe C250;
prèvia excavació amb mitjans manuals i posterior reomplert de l'extradós amb material granular.
Inclús morter per a segellat de junts i col·lector de connexió de PVC, de tres entrades i una sortida,
amb tapa de registre, per a trobades. Incou p/p dels treballs de replanteig., excavació amb mitjans
manuals, eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació, abocat i compactació del formigó
en formació de solera, formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb
morter, connexionat dels col·lectors al pericó, reomplert de formigó per a formació de pendents,
arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericó,
col·locació del col·lector de connexió de PVC en el fons del pericó, realització del tancament
hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris, reblert de l'extradós, comprovació del seu correcte
funcionament i realització de proves de servei.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-26

FD7JG186

m

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa, incloent el filferro i el tallat del tub en els entroncaments a pou de
registre o troneta. Inclou part proporcional d'accesoris i remats necessaris. Inclou la connexió de
tub a pou i/o col·lector existent o nou, realitzant un forat al pou i/o col·lector amb posterior rejuntat i
acabat del pou. Inclou el passatubs i el tall del tub.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
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7

la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
P-27

FD7JN186

m

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa, incloent el filferro i el tallat del tub en els entroncaments a pou de
registre o troneta. Inclou part proporcional d'accesoris i remats necessaris. Inclou la connexió de
tub a pou i/o col·lector existent o nou, realitzant un forat al pou i/o col·lector amb posterior rejuntat i
acabat del pou. Inclou el passatubs i el tall del tub.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

17,38

€

48,81

€

11,77

€

(DISSET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
P-28

FDD010

m2

Subministrament i col·locació de barana de façana en forma recta, de 100 cm d'altura, formada per:
bastidor compost de doble barana superior i barana inferior de tub circular de perfil buit d'acer
laminat en fred de diàmetre 50 mm i muntants de tub rectangular de perfil buit d'acer laminat en
fred de 100x40x2,0 mm amb una separació de 100 cm entre si; pany per reblert dels buits del
bastidor compost de xapa perforada d'acer galvanitzat amb perforacions quadrades de 20x20 mm i
passamans de tub circular de perfil buit d'acer laminat en fred de diàmetre 50 mm. Tots els
elements metàl·lics hauran estat sotmesos en taller a un tractament anticorrosiu segons UNE-EN
ISO 1461 i emprimació SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral amb un gruix mig de
recobriment de 20 micres. Inclús p/p de platines per a fixació mitjançant ancoratge químic en
element de formigó amb varetes roscades i resina, elaboració en taller i ajustament final a obra,
totalment acabada. Inclou p/p dels treballs de marcat dels punts de fixació del bastidor, presentació
del tram de barana de forma que els punts d'ancoratge del bastidor es situïn en els punts marcats,
aplomat i anivellació, resolució de les unions entre trams de barana, resolució de les unions al
parament i muntatge d'elements complementaris.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-29

FDD0NRG

m

Subministrament i col·locació de passamans recte metàl·lic, format per tub buit d'acer galvanitzat,
de 50 mm de diàmetre, amb suports metàl·lics fixats al parament mitjançant ancoratge mecànic per
cargolat. Inclús p/p dels treballs de replanteig dels suports, fixació dels suports al parament i fixació
del passamans als suports. Eaborat en taller i muntat a obra i totalment acabat.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(ONZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
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P-30

FNRG0001

u

Data:

14/11/18

Subministrament i plantació de Ginkgo mascle (Ginkgo biloba) de 35 a 40 cm de diàmetre de tronc,
subministrat en contenidor estàndard de 500 l. Inclús transport i descàrrega a peu de clot de
plantació.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

Pàg.:

8

411,00

€

(QUATRE-CENTS ONZE EUROS)
P-31

FNRG0002

u

Subministrament i plantació de Koelreuteria paniculata de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor
de 350 l. Inclús transport i descàrrega a peu de clot de plantació.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

287,52

€

P-32

FNRG0003

u

Trasplantament dins de l'obra d'arbres existents, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans
manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de
120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert
del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

115,93

€

549,60

€

(CENT QUINZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
P-33

FNRG1001

u

Subministre i col·locació de pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m
de diàmetre interior i 2 m d'altura útil interior, format per: solera de 25 cm d'espessor de formigó
armat HA-30/B/20/IIb+Qb lleugerament armada amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, base prefabricada de formigó en massa de 100 cm d'altura, amb dos o tres
perforacions i junts de cautxú EPDM, per a connexió amb col·lectors de diàmetres nominals 250,
250 i 500 mm, con asimètric prefabricat de formigó en massa de 90 cm d'altura, mòdul d'ajust
prefabricat de formigó en massa de 10 cm d'altura i llosa al voltant de la boca del con de 150x150
cm i 20 cm de gruix de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb; amb tancament de tapa circular
estanca amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, model HEXA tipus
BENITO URBAN, instal·lat en calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament
per a tot tipus de vehicles. Inclús lubricant per a muntatge i formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb per
a formació de canal en el fons del pou. El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements. Inclou p/p dels treballs de replanteig,
col·locació de la malla electrosoldada, abocat i compactació del formigó en formació de solera,
muntatge, formació del canal en el fons del pou, execució de forats pel connexionat dels col·lectors
al pou, connexionat dels col·lectors al pou, col·locació dels pates, abocat i compactació del formigó
per formació de la llosa al voltant de la boca del con, col·locació de marc, tapa de registre i
accessoris, comprovació del seu correcte funcionament i realització de proves de servei.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(CINC-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
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P-34

FNRG3001

m3

Data:

14/11/18

Grava volcànica de 12 a 30 mm, subministrada en sacs de 0.8 m3 i escampada amb mitjans
manuals.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

Pàg.:

9

90,07

€

429,02

€

33,77

€

475,46

€

1.374,56

€

(NORANTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)
P-35

FNRG5F56

u

Subministre i muntatge de banc model EQUS tipus BENITO URBAN (ref. UM304NMTP) o similar,
de 1800 cm de llargària amb 6 llistons de mescla de fusta reciclada i polimers de 110x35mm de
secció. Bancada amb recolza braços fabricats en fosa dúctil i acabats en imprimació epoxi i pintura
polièster en pols color gris martelé.
Ancorat amb daus de formigó. Incloso perns d'ancoratge.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

(QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
P-36

FNRG8001

u

Desmuntatge i recol·locació dins de l'obra de mobiliari existent (taulell d'escacs, aparcament de
patinets, etc...), totalment muntats. Inclou p/p dels treballs d'arrencada de mobiliari, protecció del
mobiliari durant l'execució de l'obra, trasllat, replanteig d'alineacions i nivells, col·locació i fixació de
les peces.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-37

FNRG8002

u

Creació de zona d'escalada mitjançant la instal·lació de preses i volums d'escalada, d'acord a la
norma UNE 12572-2:2017. Inclou la instal·lació a paret de formigó amb tac expansiu, totalment
muntada i provada.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-38

FNRGNRG1

u

Subministrament i muntatge de font model Atlántida tipus SANTA & COLE, de 120 cm d'altura, amb
cos de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura de color negre, canella i polsador de fosa
de llautó i reixeta de fosa de ferro pintada en color negre, fixada a una base de formigó
HM-20/P/20/I. Inclús p/p de replanteig, excavació manual del terreny, elements d'ancoratge i
eliminació i neteja del material sobrant. També inclou p/p dels treballs de replanteig, excavació,
formigonat de la base de recolzament, muntatge, eliminació i neteja del material sobrant.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
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como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

(MIL TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
P-39

FNRGNRG2

u

Subministrament i col·locació de conjunt de taula per a pícnic, model PICNIC CLASSIC tipus
ONDISRECICLA o similar, compost per una taula de 180x70 cm i dos bancs de 180x28 cm, de
plàstic 100% reciclat, fixat a una superfície suport (no inclosa en aquest preu). Totalment muntada.
Inclou p/p dels treballs de replanteig d'alineacions i nivells, col·locació i fixació de les peces.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

282,46

€

2.039,07

€

89,12

€

57,04

€

(DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
P-40

FNRGNRG3

u

Subministrament i col·locació de taula de ping-pong, model DEPORTESURBANOS o similar,
antivandàlica, formada per: tauler de 274x152x6,5 cm, de polièster i fibra de vidre, reforçat en el
seu interior per un bastidor de tubs metàl·lics, col·locat a una altura de 76 cm, suports metàl·lics de
tub rectangular soldat i reforçat, amb protecció anticorrosió i xarxa de planxa metàl·lica perforada
de 2 mm de gruix amb armadura d'acer massís en tot el perímetre, fixada a una superfície suport
(no inclosa en aquest preu).
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

(DOS MIL TRENTA-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)
P-41

FQ21BC60

u

Subministre i col·locació de paperera circular,model Barcelona 70l de Benito Urban (ref. PA606) o
similar de 950x440mm, color gris martelé, de xapa perforada de 2mm amb cubeta abatible de
planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer de 6mm de diàmetre, col·locada amb
fixacions mecàniques.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(VUITANTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-42

FQZ5U111

u

Demuntatge i posterior muntatge d'aparcament de patinets existent, de tub d'acer galvanitzat,
col·locat encastat al paviment. Inclús p/p de desmuntatge, aplec i protecció, muntatge, replanteig i
fixació de l'equipament esportiu. Totalment muntada i provada. Inclou p/p dels treballs de
replanteig, muntatge i fixació de l'equipament esportiu.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
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la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(CINQUANTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
P-43

FR3PCF02

m3

Subministrament, estesa i reperfilat de substracte per vegetació de textura sorrenca o
franca-sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb 3%mo sms i barrejat amb 50gr
d'adob tipus floranid permanent (16-7-15) de lenta alliberació, amb mitjans mecànics i manuals,
ensacat per petites obres i urbanitzacions. Inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció de les
pedres més grans de 10 cm i el reblert dels forats de plantació. Mesurat sobre perfil acabat.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

24,83

€

4,81

€

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
P-44

FR3SE254

m2

Manta antiherba per a protecció de zones enjardinades, fixada al terreny amb grapes d'hacer,
inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, materials auxiliars i preparació de la superfície del
terreny, totalment col·locada.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-45

G219Q105

m

Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(ZERO EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

0,19

€

P-46

G22CK200

m3

Excavació manual en terreny compacte de qualsevol longitud, gruix i amplada, amb mitjans
mecànics, r i càrrega directa sobre contenidor, per a la realització de cales o qualsevol tipus
d'excavació integrament manual.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

134,99

€
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P-47

H15Z1001

h

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(DEU EUROS)

10,00

€

P-48

H6452131

m

Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

20,90

€

281,52

€

25,32

€

3,88

€

(VINT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
P-49

H64Z1511

u

Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-50

K2148234

m3

Enderroc de mur format per maó massís de qualsevol cantell, amb mitjans manuals, amb
compressor, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou tall de disc per a la realització de l'enderroc a
juntes existents del mur de fàbrica. Tambè inclou p/p dels treballs de demolició de la fàbrica,
fragmentació dels enderrocs en peces manejables, retirada i arreplegat de enderrocs, neteja de les
restes de l'obra i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-51

M21Q10RE

u

Desmuntatge de banc existent, ancorat a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó,
inclou l'enderroc de fonament de formigó amb mitjans manual i/o mecànics, la càrrega mecànica i/o
manual sobre camió o contenidor, el transport a l'abocador o el trasnport al magatzem municipal en
el cas que la DF cregui oportú la seva reutilització per part de la propietat. En el cas de que el soroll
o pols generat per aquesta activitat o feina generi moltes a l'activitat normal del centre educatiu i
que impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat
o feina en horari on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les
17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
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Data:

14/11/18

Pàg.:

13

Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
P-52

M21Q20PA

u

Desmuntatge de paperera existent, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de
formigó, inclou l'enderroc de fonament de formigó amb mitjans manual i/o mecànics, la càrrega
mecànica i/o manual sobre camió o contenidor, el transport a l'abocador o el trasnport al magatzem
municipal en el cas que la DF cregui oportú la seva reutilització per part de la propietat.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

1,84

€

1,00

€

9,25

€

81,57

€

(UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
P-53

MPC100

m

Formació junt de retracció de 3 a 5 mm d'amplada i 20 mm de profunditat (mai inferior a 1/3 del
gruix del paviment), realitzada mitjançant serrat del formigó endurit, amb serra de disc, segons
esquema en planta de disposició de junts, previst en el projecte. Inclús p/p de neteja del junt. Inclou
p/ dels treballs de replanteig de la junta, cort del paviment de formigó amb serra de disc i neteja
final de la junta.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(UN EUROS)

P-54

TDG150

u

Demuntatge i posterior muntatge de taula de ping-pong existent, antivandàlica, col·locat a una
altura de 76 cm, suports metàl·lics de tub rectangular soldat i reforçat, amb protecció anticorrosió i
xarxa de planxa metàl·lica perforada de 2 mm de gruix amb armadura d'acer massís en tot el
perímetre, fixada a una superfície suport (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p de desmuntatge,
aplec i protecció de la taula de ping-pong existent, muntatge, replanteig i fixació de l'equipament
esportiu. Totalment muntada i provada. Inclou p/p dels treballs de replanteig, muntatge i fixació de
l'equipament esportiu.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-55

TJR040

m2

Formació de paviment continu absorbidor d'impactes, per a una altura màxima de caiguda de 2,3
m, en àrees de jocs infantils, realitzat ´´in situ´´, de 100 mm de gruix total, format per una capa
inferior de grànuls de cautxú reciclat SBR de color negre de 90 mm d'espessor i una capa superior
de grànuls de cautxú EPDM de 10 mm d'espessor, color a escollir per la DF, unides ambdues
capes amb un lligant de poliuretà monocomponent, amb resistència als raigs UV, als hidrocarburs i
als agents atmosfèrics. Inclús p/p d'acabats, allisat i neteja. Totalment acabat sobre una superfície
base. Inclou p/p dels treballs de replanteig, aplicació de la capa base de cautxú SBR, aplicació de
la capa d'acabat de cautxú EPDM i neteja final.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
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Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
(VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

Pàg.:

14

4.4

QUADRE DE PREUS 2
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P-1

CHH020B

m3

MT10HMF010

m³

Data: 14/11/18

Subministrament de formigó HM-25/F/20/I fabricat en central i abocament amb bomba, per a
formació de escala. Inclús p/p dels treballs d'abocament i compactació del formigó i curat del
formigó.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
Formigó HM-25/F/20/I, fabricat en central.
Altres conceptes

P-2

P-3

P-4

P-5

E2131343

E21D2311

E2241100

E2255T70

m3

m

m2

m3

Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió.Tambè inclou p/p dels treballs de demolició de la fàbrica,
fragmentació dels enderrocs en peces manejables, retirada i arreplegat de enderrocs, neteja de les
restes de l'obra i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
Altres conceptes
Enderroc de clavegueró de formigó de 40x60 cm o de diàmetre 50 cm, com a màxim, amb solera
de formigó de 15 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.Tambè inclou p/p dels treballs de demolició de la fàbrica, fragmentació dels enderrocs
en peces manejables, retirada i arreplegat de enderrocs, neteja de les restes de l'obra i càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
Altres conceptes
Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
Altres conceptes
Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

Pàg.:

1

70,00

€

60,00000
10,00000

€
€

27,18

€

27,18000

€

6,00

€
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1,00

€

1,00000

€

16,98

€
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B031S400

t

Data: 14/11/18

Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica de 0 a 5 mm
Altres conceptes

P-6

E921201J

m3

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

B0372000

m3

Tot-u artificial

B0111000

m3

Aigua
Altres conceptes

P-7

EAE010

MT27PFI010

m

Subministrament i muntatge de rampa d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, amb estructura de
perfils laminats en calent, peces simples de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, per
estructura de rampa, mitjançant unions soldades. Treballat i muntat en taller, amb preparació de
superfícies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació posterior de dues mans
d'emprimació amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 30 microns per ma, excepte en la zona en
que s'han de realitzar soldadures en obra, en una distància de 100 mm des de la vora de la
soldadura, inclùs xapa d'acer galvanitzat de textura amb relleu gravat en diamant per a paviment
de rampa i barana, segons indica projecte. També inclou p/p de preparació de vores, soldadures,
talls, peces especials, despunts i reparació en obra de quants desperfectes s'originin per raons de
transport, manipulació o muntatge, amb el mateix grau de preparació de superfícies i emprimació.
Inclou p/p dels treballs de replanteig de la rampa, col·locació i fixació provisional dels perfils,
aplomat i anivellació, execució de les unions i reparació de defectes superficials.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
l

2

16,11390
0,86610

€
€

20,00

€

18,34250

€

0,05950
1,59800

€
€

23,39

€

Emprimació d'assecat ràpid, formulada amb resines alquídiques modificades i fosfat de zinc.

0,24000

€

MT07ALA010H kg

Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples, per aplicacions
estructurals.

1,03950

€

B863LE2B

Xapa d'acer galvanitzat de textura amb relleu gravat en diamant per a barana d'escala.

18,00000

€

2,90000

€

m2

MT26AAQ010A U

P-8

Pàg.:

F2194JPA

m2

Ancoratge químic compost per resina i vareta roscada d'acer galvanitzat qualitat 5.8, segons
UNE-EN ISO 898-1; amb femella i volandera, de 8 mm de diàmetre.
Altres conceptes
Demolició de qualsevol tipus de paviments de peces prefabricades de formigó, de pedra natural o
ceràmica (panot, placa, llamborda, rajola etc.) col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix,
amb mitjans manuals i/o mecànics, retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.
Inclou l'arrancada amb mitjans manuals i mecànics i aplec per a posterior recol·locació de reixes,
canals, tapes, marcs, de pericons i pous de instal·lacions de serveis (aigua, electricitat,
telecomunicacions, gas i sanejament), senyalitzant i protegin les instal·lacions existents durant les
obres fins que es tornin a col·locaran quan es s'executi el nou paviment.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
Altres conceptes

1,21050

€

4,50

€

4,50000

€
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P-9

P-10

P-11

P-12

F219FFC0

F219U320

F21QBBFF

F21R1260

m

Data: 14/11/18

u

€

1,20000

€

4,00

€

4,00000

€

15,11

€

15,11000

€

Eliminació d'arbre existent amb mitjans manuals i/o mecànics, l'arrabassament i l'extracció del tocó.
Inclou la càrrega manual, l'esponjament, transport a planta de compostatge i pagament de taxes
de residus generats.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

29,98

€

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs qualsevol tipus de paviment de
panots, vorada, escocells, etc..., amb mitjans mecànics i manuals en cas necessari i càrrega de
runa sobre camió. Inclou p/p de demolició manual a les vores de pericons, façanes o zones de
serveis. També inclou p/p de l'arrancada amb mitjans manuals i mecànics i aplec per a posterior
recol·locació de reixes, canals, tapes, marcs, de pericons i pous de instal·lacions de serveis (aigua,
electricitat, telecomunicacions, gas i sanejament), senyalitzant i protegin les instal·lacions existents
durant les obres fins que es tornin a col·locaran quan es s'executi el nou paviment.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
Altres conceptes
Desmuntatge de font existent, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó,
inclou l'enderroc de fonament de formigó amb mitjans manual i/o mecànics, la càrrega mecànica i/o
manual sobre camió o contenidor, el transport a l'abocador o el trasnport al magatzem municipal en
el cas que la DF cregui oportú la seva reutilització per part de la propietat.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
Altres conceptes

U

3

1,20

Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Inclou p/p dels treballs de replanteig de les zones a tallar, tall del paviment, neteja de les restes de
l'obra i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
Altres conceptes

m2

Pàg.:

B2RA9TD0

t

Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

22,95000

€

B2RA9SB0

t

Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes

4,50000

€

2,53000

€

REFORMA DEL PATI DE CEIP CANIGÓ - EDIFICI SANT FERRANT- DE SANT JUST DESVERN
AUM 2018 41
Efrén Radigales Sánchez, Cap de projectes, manteniment i millora urbana
Carles Víctor Rodrigo Martínez, Arquitecte Tècnic i Cap de Brigada Municipal

QU ADRE DE PREU S N Ú M ERO 2

P-13

P-14

P-15

P-16

P-17

F221C4EX

F222HA22

F222U010

F227T0RE

F2315701

m3

m3

m3

m2

m2

Data: 14/11/18

Excavació per a caixa de paviment en terreny tipus qualsevol, de qualsevol longitud, gruix i
amplada, amb mitjans mecànics, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
Altres conceptes
Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
Altres conceptes
Excavació de rasa o pou de fins a 4 m de fondària, amb mitjans mecànics, amb terres deixades a la
vora o càrrega a camió. Inclou els possibles esgotaments provinents del nivell freàtic o de qualsevol
altre orígen (pèrdues clavegueram existent, etc).
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
Altres conceptes
Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
Altres conceptes
Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del
40%.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

Pàg.:

4

3,00

€

3,00000

€

1,73

€

1,73000

€

2,00

€

2,00000

€

1,00

€

1,00000

€

20,00

€

B0A31000

kg

Clau acer

0,12240

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,50480

€

B0D61170

m3

Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m d'alçària, per a 30 usos

0,08197

€
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P-18

F93210SO

m3

Pàg.:

5

Altres conceptes

18,29083

€

Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

20,04

€

B0111000

m3

Aigua

B0321000

m3

Sauló sense garbellar

Data: 14/11/18

0,05950

€

18,81400
1,16650

€
€

Encintat de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 160 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, cada 50cm, i tall especial seguint la forma exacte de la
vorada, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a
compressió de mides aproximades 0,2x0,15x1m o amb resina epoxi sobre base existent de formigó.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

20,51

€

Altres conceptes
P-19

P-20

F96AUA10

m

B06NN14C

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

2,31840

€

B96AUG10

m

Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 160 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa
Altres conceptes

16,50000

€

1,69160

€

Subministre i col.locació de llambordes de formigó rectangulars tipus Terana de Breinco, color
Mediterrani i mides 24x16x7cm, sobre llit de 3 cm de gruix final d'ull de perdiu (d'àrid granític
seleccionat de granulometria de 1/5 mm lliure de fins, és a dir no pols ni rebuig de pedrera), amb
rebliment de junts amb sorra fina tamany màx. 1,20 mm i compactació del paviment acabat. Inclou
talls de peces de mides a definir realitzats amb talladora d'aigua (no radial ni cissalla), peces amb
morter en els confinaments, entregues amb qualsevol element del paviment i neteja final del
paviment acabat. Inclou mostra prèvia per comprobar el grau de compacitat de l'ull de perdiu
(col·locar aproximadament 4cm d'ull de perdiu que després de compactar seran 3 cm.). Inclou la
adpatació a la nova cota de acabat de tots els periocos de serveis i pous afectats: el rebaix i
recrescut dels pericons i/o pous amb acabat arrebossat, la recol·locació de tots el bastiments a la
nova cota i la protecció i neteja de pericons i pous.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

20,29

€

F9F1WC10

m2

B0361000

t

Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mm

B9F1V000

m2

Llambordes de forma rectangular tipus Terana de Breinco, color Mediterrani i mides 24x16x7cm.

B0312500

t

Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm
Altres conceptes

1,27008

€

17,34000

€

0,03932
1,64060

€
€
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P-21

F9G4G278

m3

Data: 14/11/18

Formació de paviment continu de formigó en massa amb fibres, amb junts, realitzat amb formigó
HM-30/F/12/I fabricat en central i abocament amb bomba, i fibres de polipropilè; tractat
superficialment amb capa de trànsit d'amb un rendiment aproximat de 3 kg/m², espolsat
manualment sobre el formigó encara fresc, de color a escollir per la DF, i posterior remolinat
mecànic de tota la superfície fins aconseguir que el morter quedi completament integrat en el
formigó, amb malla electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, col·locada en
obra. També p/p de col·locació i retirada d'encofrats, execució de junts de construcció; embroquetat
o connexió dels elements exteriors (cèrcols d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les
xarxes d'instal·lacions executades sota el paviment; extensió, reglejat, aplicació d'additius i curació
del formigó, filferro de lligar, talls i cavalcaments. Sense incloure l'execució de la base de
recolzament ni la dels junts de dilatació i de retracció. Inclou p/p dels treballs de preparació i neteja
de la superfície suport, replanteig dels junts de construcció, de dilatació i de retracció, col·locació
d'encofrats, estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles, reg de la
superfície base, abocat, estesa i vibrat del formigó, curat del formigó, aplicació manual del morter,
assegurant-se de la total cubrición del formigó fresc, retirada d'encofrats i fratasat mecànic de la
superfície.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

P-23

90,00

6

€

B0B34254

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500SD
UNE-EN 10080

1,93200

€

B06QD36A

m3

Formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/12-60/I+E, grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment i entre 30 i 35 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a classe
d'exposició I+E

60,00000

€

B9GZ1210

t

Pols de quars color a escollir per la DF.

2,16560
25,90240

€
€

Subministre i col.locació de peces esglaó de formigó tipus Superstep de Breinco, color Mediterrani i
mides 120x40x15cm, amb bisell i acabat llis, col·locat amb formigó HNE-15/P/10. Inclou la
adpatació a la nova cota de acabat de tots els periocos de serveis i pous afectats: el rebaix i
recrescut dels pericons i/o pous amb acabat arrebossat, la recol·locació de tots el bastiments a la
nova cota i la protecció i neteja de pericons i pous.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

16,82

€

Altres conceptes
P-22

Pàg.:

F9V3E95A

m

B9V4E95A

m

Esglaó prefabricat de formigó tipus Superstep de Breinco, color Mediterrani i mides 120x40x15cm,
amb bisell i acabat llis.

12,50000

€

B06NN11C

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10
Altres conceptes

2,52756

€

F9V3ENRG

m

Subministre i col.locació de peces esglaó de formigó tipus Superstep de Breinco, color Mediterrani i
mides 60x40x15cm, amb bisell i acabat llis, col·locat amb formigó HNE-15/P/10. Inclou la adpatació
a la nova cota de acabat de tots els periocos de serveis i pous afectats: el rebaix i recrescut dels
pericons i/o pous amb acabat arrebossat, la recol·locació de tots el bastiments a la nova cota i la
protecció i neteja de pericons i pous.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

1,79244

€

16,10

€
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P-24

Data: 14/11/18

7

B9F1V006

m

Esglaó prefabricat de formigó tipus Superstep de Breinco, color Mediterrani i mides 60x40x15cm,
amb bisell i acabat llis.

12,13000

€

B06NN11C

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10
Altres conceptes

2,52756

€

FD5EA25F

u

BD5EA25F

Subminitre i col·locació en rasa de canal i reixa de fundició en fosa dúctil, en grafit esferoïdal,
segons IS 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563, compleix amb la norma europea UNE EN-124, la
reixa compleix PMR (RC12, RC20, RC30), la reixa PMR compleix amb el decret francès nº
2006-1657 i 2006-1658 de 15 de gener de 2007, superfície metàl·lica antilliscant, inclou sistema
de fixació entre canal + reixa, revestida amb pintura negra, no tòxica, no inflamable i no
contaminant; tipus Canal FD i mecalinea, model FD-RC30 BVC D400 tipus BENITO URBAN o
similar.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
m

Canal FD i mecalinea, model FD-RC30 BVC D400 de BENITO URBAN.
Altres conceptes

P-25

Pàg.:

FD5J6F08

u

Formació de pericó de pas, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic massís, de
1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors 50x50x90
cm, sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm d'espessor, formació de pendent
mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossat i brunyit interiorment amb morter de
ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, tancat
superiorment amb marc i tapa de ferro colat, model TH54 tipus BENITO URBANm , classe C250;
prèvia excavació amb mitjans manuals i posterior reomplert de l'extradós amb material granular.
Inclús morter per a segellat de junts i col·lector de connexió de PVC, de tres entrades i una sortida,
amb tapa de registre, per a trobades. Incou p/p dels treballs de replanteig., excavació amb mitjans
manuals, eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació, abocat i compactació del formigó
en formació de solera, formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb
morter, connexionat dels col·lectors al pericó, reomplert de formigó per a formació de pendents,
arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericó,
col·locació del col·lector de connexió de PVC en el fons del pericó, realització del tancament
hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris, reblert de l'extradós, comprovació del seu correcte
funcionament i realització de proves de servei.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

1,44244

€

54,41

€

50,00000
4,41000

€
€

165,39

€

BNRG0003

t

Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de diàmetre.

7,86240

€

B0710250

t

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

4,44291

€

BNRG0000

u

Maó ceràmic massís d'elaboració mecànica per revestir, 29x14x5 cm, segons UNE-EN 771-1.

43,21000

€

BD5ZACC0

u

Bastiment i reixa per a embornal model TH54 de BENITO URBAN, classe C250.

34,86000

€

BNRG0001

m3

Aigua

0,05285

€

BNRG0002

u

Conjunt d'elements necessaris per garantir el tancament hermètic al pas d'olors mefítics en
pericons de sanejament, compost per: angulars i xapes metàl·liques amb els seus elements de
fixació i ancoratge, junt de neoprè, oli i altres accessoris.

8,24000

€

BNRG0005

u

Col·lector de connexió de PVC, amb tres entrades i una sortida, amb tapa de registre.

37,44000

€

BNRG0006

t

Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, categoria M-15
(resistència a compressió 15 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

2,32116

€

REFORMA DEL PATI DE CEIP CANIGÓ - EDIFICI SANT FERRANT- DE SANT JUST DESVERN
AUM 2018 41
Efrén Radigales Sánchez, Cap de projectes, manteniment i millora urbana
Carles Víctor Rodrigo Martínez, Arquitecte Tècnic i Cap de Brigada Municipal

QU ADRE DE PREU S N Ú M ERO 2

P-26

FD7JG186

m

BD7JG180

P-27

FD7JN186

BD7JN180

P-28

FDD010

m

m

m

m2

Data: 14/11/18

Pàg.:

8

Altres conceptes

26,96068

€

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa, incloent el filferro i el tallat del tub en els entroncaments a pou de
registre o troneta. Inclou part proporcional d'accesoris i remats necessaris. Inclou la connexió de
tub a pou i/o col·lector existent o nou, realitzant un forat al pou i/o col·lector amb posterior rejuntat i
acabat del pou. Inclou el passatubs i el tall del tub.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

7,34

€

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3
Altres conceptes

6,95640

€

0,38360

€

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa, incloent el filferro i el tallat del tub en els entroncaments a pou de
registre o troneta. Inclou part proporcional d'accesoris i remats necessaris. Inclou la connexió de
tub a pou i/o col·lector existent o nou, realitzant un forat al pou i/o col·lector amb posterior rejuntat i
acabat del pou. Inclou el passatubs i el tall del tub.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

17,38

€

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3
Altres conceptes

15,30000

2,08000

€

Subministrament i col·locació de barana de façana en forma recta, de 100 cm d'altura, formada per:
bastidor compost de doble barana superior i barana inferior de tub circular de perfil buit d'acer
laminat en fred de diàmetre 50 mm i muntants de tub rectangular de perfil buit d'acer laminat en
fred de 100x40x2,0 mm amb una separació de 100 cm entre si; pany per reblert dels buits del
bastidor compost de xapa perforada d'acer galvanitzat amb perforacions quadrades de 20x20 mm i
passamans de tub circular de perfil buit d'acer laminat en fred de diàmetre 50 mm. Tots els
elements metàl·lics hauran estat sotmesos en taller a un tractament anticorrosiu segons UNE-EN
ISO 1461 i emprimació SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral amb un gruix mig de
recobriment de 20 micres. Inclús p/p de platines per a fixació mitjançant ancoratge químic en
element de formigó amb varetes roscades i resina, elaboració en taller i ajustament final a obra,
totalment acabada. Inclou p/p dels treballs de marcat dels punts de fixació del bastidor, presentació
del tram de barana de forma que els punts d'ancoratge del bastidor es situïn en els punts marcats,
aplomat i anivellació, resolució de les unions entre trams de barana, resolució de les unions al
parament i muntatge d'elements complementaris.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

48,81

€

€
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P-29

8,22800

€

MT26AAQ010A U

Ancoratge químic compost per resina i vareta roscada d'acer galvanitzat qualitat 5.8, segons
UNE-EN ISO 898-1; amb femella i volandera, de 8 mm de diàmetre.

2,90000

€

MT26AAB010B m

Tub rectangular de perfil buit d'acer laminat en fred de 100x40x2,0 mm, muntat en taller.

17,88000

€

B863LE2B

Xapa d'acer galvanitzat de textura amb relleu gravat en diamant per a barana d'escala.
Altres conceptes

15,00000
4,80200

€
€

Subministrament i col·locació de passamans recte metàl·lic, format per tub buit d'acer galvanitzat,
de 50 mm de diàmetre, amb suports metàl·lics fixats al parament mitjançant ancoratge mecànic per
cargolat. Inclús p/p dels treballs de replanteig dels suports, fixació dels suports al parament i fixació
del passamans als suports. Eaborat en taller i muntat a obra i totalment acabat.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

11,77

€

Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i suports de perfil d'acer de 15 mm de
diàmetre cada 2 m.
Altres conceptes

10,81500
0,95500

€

Subministrament i plantació de Ginkgo mascle (Ginkgo biloba) de 35 a 40 cm de diàmetre de tronc,
subministrat en contenidor estàndard de 500 l. Inclús transport i descàrrega a peu de clot de
plantació.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

411,00

€

Ginkgo biloba de perímetre de 25 a 30 cm, amb peu masculí, en contenidor de 750 l
Altres conceptes

382,20000
28,80000

€
€

Subministrament i plantació de Koelreuteria paniculata de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor
de 350 l. Inclús transport i descàrrega a peu de clot de plantació.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

287,52

€

264,60000
22,92000

€
€

115,93

€

FDD0NRG

m2

m

FNRG0001

m

u

FNRG0002

u

u

BNRG2001

u

Koelreuteria paniculata de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 350 l
Altres conceptes

P-32

9

Tub circular de perfil buit d'acer laminat en fred de diàmetre 50 mm, muntat en taller.

BNRG2002

P-31

Pàg.:

MT26AAB010C m

BB14C320

P-30

Data: 14/11/18

FNRG0003

u

Trasplantament dins de l'obra d'arbres existents, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans
manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de
120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert
del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.

€
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Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

P-33

BNRG0001

m3

Aigua

0,25670

€

ZNRG0001

m3

terreny no classificat d'excavació

0,00000

€

BNRG0018

t

Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0.8 m3

106,49642

€

BNRG0019

m3

Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0.8 m3
Altres conceptes

3,01752
6,15936

€
€

Subministre i col·locació de pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m
de diàmetre interior i 2 m d'altura útil interior, format per: solera de 25 cm d'espessor de formigó
armat HA-30/B/20/IIb+Qb lleugerament armada amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, base prefabricada de formigó en massa de 100 cm d'altura, amb dos o tres
perforacions i junts de cautxú EPDM, per a connexió amb col·lectors de diàmetres nominals 250,
250 i 500 mm, con asimètric prefabricat de formigó en massa de 90 cm d'altura, mòdul d'ajust
prefabricat de formigó en massa de 10 cm d'altura i llosa al voltant de la boca del con de 150x150
cm i 20 cm de gruix de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb; amb tancament de tapa circular
estanca amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, model HEXA tipus
BENITO URBAN, instal·lat en calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament
per a tot tipus de vehicles. Inclús lubricant per a muntatge i formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb per
a formació de canal en el fons del pou. El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements. Inclou p/p dels treballs de replanteig,
col·locació de la malla electrosoldada, abocat i compactació del formigó en formació de solera,
muntatge, formació del canal en el fons del pou, execució de forats pel connexionat dels col·lectors
al pou, connexionat dels col·lectors al pou, col·locació dels pates, abocat i compactació del formigó
per formació de la llosa al voltant de la boca del con, col·locació de marc, tapa de registre i
accessoris, comprovació del seu correcte funcionament i realització de proves de servei.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

549,60

€

FNRG1001

u

BNRG0011

u

Mòdul d'ajust prefabricat de formigó, de 60 cm de diàmetre nominal (interior), 10 cm d'altura útil i 10
cm de gruix, de 68,7 kg, amb junt de cautxú EPDM, de lliscament i compressió, per a unió amb
altres mòduls, segons UNE-EN 1917.

24,69000

€

BDDZ5DE0

u

Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm
de diàmetre i classe E600 segons norma UNE-EN 124

92,86000

€

BNRG0009

u

Junt de cautxú EPDM, de lliscament i compressió, tipus arpó, per a connexió de col·lector de 500
mm de diàmetre nominal (interior) a base prefabricada de formigó per a formació de pou de
registre, segons UNE-EN 681-1.

23,12000

€

BNRG0015

m2

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

12,24600

€

B0710250

t

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

1,15775

€

BNRG0010

u

Con asimètric prefabricat de formigó en massa per a formació de pou de registre, de 120 a 60 cm
de diàmetre nominal (interior), 90 cm d'altura útil i 16 cm de gruix, classe N (Normal), càrrega de
ruptura 90 kN/m², de 1480 kg, amb junt de cautxú EPDM, de lliscament i compressió, per a unió
amb altres mòduls, segons UNE-EN 1917.

143,76000

€

BNRG0012

kg

Lubrificant per a unió amb junta elàstica, en pous de registre prefabricats.

0,23124
251,53501

€
€

90,07

€

Altres conceptes
P-34

FNRG3001

m3

Grava volcànica de 12 a 30 mm, subministrada en sacs de 0.8 m3 i escampada amb mitjans
manuals.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
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Grava volcànica de 12 a 30 mm, subministrada en sacs de 0.8 m3 i escampada amb mitjans
manuals.
Altres conceptes

85,00000

€

5,07000

€

Subministre i muntatge de banc model EQUS tipus BENITO URBAN (ref. UM304NMTP) o similar,
de 1800 cm de llargària amb 6 llistons de mescla de fusta reciclada i polimers de 110x35mm de
secció. Bancada amb recolza braços fabricats en fosa dúctil i acabats en imprimació epoxi i pintura
polièster en pols color gris martelé.
Ancorat amb daus de formigó. Incloso perns d'ancoratge.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

429,02

€

banc model EQUS tipus BENITO URBAN (ref. UM304NMTP) o similar, de 1800 cm de llargària
amb 6 llistons de mescla de fusta reciclada i polimers de 110x35mm de secció
Altres conceptes

380,00000
49,02000

€

Desmuntatge i recol·locació dins de l'obra de mobiliari existent (taulell d'escacs, aparcament de
patinets, etc...), totalment muntats. Inclou p/p dels treballs d'arrencada de mobiliari, protecció del
mobiliari durant l'execució de l'obra, trasllat, replanteig d'alineacions i nivells, col·locació i fixació de
les peces.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

33,77

€

31,20000
2,57000

€
€

475,46

€

projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
FNRG3002

P-35

FNRG5F56

m3

u

BQ115NRG

P-36

FNRG8001

u

u

FNRG6002

u

Fixació composta per tac químic, volandera i cargol d'acer.
Altres conceptes

P-37

FNRG8002

u

Creació de zona d'escalada mitjançant la instal·lació de preses i volums d'escalada, d'acord a la
norma UNE 12572-2:2017. Inclou la instal·lació a paret de formigó amb tac expansiu, totalment
muntada i provada.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

€

FNRG9012

u

Conjunt de preses PINCER SET (5XL)

0,00000

€

FNRG9008

u

Conjunt de preses PULSION (3M, 3S)

0,00000

€

FNRG9009

u

Conjunt de preses BASIC (2L, 3M, 1S)

0,00000

€

FNRG9016

u

Cargol antigir; tac de plàstic ancorat a paret per la col.locació de les preses

0,00000

€

FNRG9015

u

Volum MEGA en fibra de vidre, de 1,20m x 0,60m

0,00000

€

FNRG9013

u

Conjunt de preses FORAMEN (3XXL, 5XL, 4L )

0,00000

€

FNRG9011

u

Conjunt de preses PU ROOF SET (6 XL)

0,00000

€
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u

Conjunt de preses HOLE SET (5M, 2L)

0,00000

€

FNRG9001

u

Conjunt de preses BOLUS (1 XXL, 2 XL, 5L, 1 L, 1 M)

0,00000

€

FNRG9017

u

Cargoleria específica per la instal.lació de preses M10x40,50,60

0,00000

€

FNRG9007

u

Conjunt de preses ANATOMIK ( 4XL, 2L, 3M)

0,00000

€

FNRG9002

u

Conjunt de preses ARENA (1XL, 7L, 1M)

0,00000

€

FNRG9003

u

Conjunt de preses MARE (5XL, 4L, 1M)

0,00000

€

FNRG9004

u

Conjunt de preses TENSIS (4 XL, 5 L, 2 M )

0,00000

€

FNRG9014

u

Volum XL en fibra de vidre, amb unes mides de 17cm x 40cm

0,00000

€

FNRG9005

u

Conjunt de preses CALX (5XL, 7L)

0,00000

€

FNRG9006

u

Conjunt de preses ENSIS (2XXL, 2XL, 1L)

FNRGNRG1

u

BNRG5001

P-39

0,00000
475,46000

€
€

Subministrament i muntatge de font model Atlántida tipus SANTA & COLE, de 120 cm d'altura, amb
cos de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura de color negre, canella i polsador de fosa
de llautó i reixeta de fosa de ferro pintada en color negre, fixada a una base de formigó
HM-20/P/20/I. Inclús p/p de replanteig, excavació manual del terreny, elements d'ancoratge i
eliminació i neteja del material sobrant. També inclou p/p dels treballs de replanteig, excavació,
formigonat de la base de recolzament, muntatge, eliminació i neteja del material sobrant.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

1.374,56

€

FNRGNRG2

u

Font model Atlántida ´´SANTA & COLE´´, de 120 cm d'altura, amb cos de fosa de ferro amb
protecció antioxidant i pintura de color negre, canella i polsador de fosa de llautó i reixeta de fosa
de ferro pintada en color negre. Inclús marc d'acer galvanitzat i perns d'ancoratge.
Altres conceptes

1.288,27000

86,29000

€

u

Subministrament i col·locació de conjunt de taula per a pícnic, model PICNIC CLASSIC tipus
ONDISRECICLA o similar, compost per una taula de 180x70 cm i dos bancs de 180x28 cm, de
plàstic 100% reciclat, fixat a una superfície suport (no inclosa en aquest preu). Totalment muntada.
Inclou p/p dels treballs de replanteig d'alineacions i nivells, col·locació i fixació de les peces.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

282,46

€

FNRG6001

u

Conjunt de taula per a pícnic, model PICNIC CLASSIC tipus ONDISRECICLA o similar.

FNRG6002

u

Fixació composta per tac químic, volandera i cargol d'acer.
Altres conceptes

P-40

12

FNRG9010

Altres conceptes
P-38

Pàg.:

FNRGNRG3

u

Subministrament i col·locació de taula de ping-pong, model DEPORTESURBANOS o similar,
antivandàlica, formada per: tauler de 274x152x6,5 cm, de polièster i fibra de vidre, reforçat en el
seu interior per un bastidor de tubs metàl·lics, col·locat a una altura de 76 cm, suports metàl·lics de
tub rectangular soldat i reforçat, amb protecció anticorrosió i xarxa de planxa metàl·lica perforada
de 2 mm de gruix amb armadura d'acer massís en tot el perímetre, fixada a una superfície suport
(no inclosa en aquest preu).
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla

€

226,67000

€

31,20000
24,59000

€
€

2.039,07

€
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la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

FNRG7001

P-41

FQ21BC60

u

u

BQ21BC60

P-42

FQZ5U111

u

u

Taula de ping-pong, antivandàlica, formada per: tauler de 274x152x6,5 cm, de polièster i fibra de
vidre reforçat en el seu interior per un bastidor de tubs metàl·lics, col·locat a una altura de 76 cm,
suports metàl·lics de tub rectangular soldat i reforçat, amb protecció anticorrosió i xarxa de planxa
metàl·lica perforada de 2 mm d'espessor amb armadura d'acer massís en tot el perímetre, inclús
perns d'ancoratge.
Altres conceptes

1.910,00000

129,07000

€

Subministre i col·locació de paperera circular,model Barcelona 70l de Benito Urban (ref. PA606) o
similar de 950x440mm, color gris martelé, de xapa perforada de 2mm amb cubeta abatible de
planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer de 6mm de diàmetre, col·locada amb
fixacions mecàniques.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

89,12

€

Paperera circular,model Barcelona 70l de Benito Urban (ref. PA606) de 950x440mm, color gris
martelé, de xapa perforada de 2mm amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports
laterals de tub d'acer de 6mm de diàmetre
Altres conceptes

83,52000

5,60000

€

Demuntatge i posterior muntatge d'aparcament de patinets existent, de tub d'acer galvanitzat,
col·locat encastat al paviment. Inclús p/p de desmuntatge, aplec i protecció, muntatge, replanteig i
fixació de l'equipament esportiu. Totalment muntada i provada. Inclou p/p dels treballs de
replanteig, muntatge i fixació de l'equipament esportiu.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

57,04

€

45,00000

€

9,08000
2,96000

€
€

24,83

€

BQZ5U111

u

Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma
d'U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment, 20 cm per encastar, amb dues anelles
embellidores i 75 cm d'amplada, per a col·locar encastat al paviment

B0714000

kg

Morter sintètic epoxi de resines epoxi
Altres conceptes

P-43

FR3PCF02

m3

Subministrament, estesa i reperfilat de substracte per vegetació de textura sorrenca o
franca-sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb 3%mo sms i barrejat amb 50gr
d'adob tipus floranid permanent (16-7-15) de lenta alliberació, amb mitjans mecànics i manuals,
ensacat per petites obres i urbanitzacions. Inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció de les
pedres més grans de 10 cm i el reblert dels forats de plantació. Mesurat sobre perfil acabat.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest

€

€
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Substracte per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15
mm, amb %MO SMS superior al 5%
Altres conceptes

23,49600

€

1,33400

€

Manta antiherba per a protecció de zones enjardinades, fixada al terreny amb grapes d'hacer,
inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, materials auxiliars i preparació de la superfície del
terreny, totalment col·locada.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

4,81

€

4,50000
0,31000

€
€

0,19

€

0,19000

€

134,99

€

134,99000

€

10,00

€

10,00000

€

20,90

€

projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
BR3PAM01

P-44

FR3SE254

m3

m2

BR3PE250

m3

Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3
Altres conceptes

P-45

P-46

P-47

P-48

G219Q105

G22CK200

H15Z1001

H6452131

m

m3

h

m

Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
Altres conceptes
Excavació manual en terreny compacte de qualsevol longitud, gruix i amplada, amb mitjans
mecànics, r i càrrega directa sobre contenidor, per a la realització de cales o qualsevol tipus
d'excavació integrament manual.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
Altres conceptes
Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
Altres conceptes
Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
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projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

P-49

B1Z0300C

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, per a seguretat i salut

0,89325

€

B64Z2A00

u

Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut

4,42000

€

B64M2201

m2

Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut
Altres conceptes

14,26000
1,32675

€
€

Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

281,52

€

Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i 2 m d'alçària amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut
Altres conceptes

256,65000
24,87000

€

Enderroc de mur format per maó massís de qualsevol cantell, amb mitjans manuals, amb
compressor, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou tall de disc per a la realització de l'enderroc a
juntes existents del mur de fàbrica. Tambè inclou p/p dels treballs de demolició de la fàbrica,
fragmentació dels enderrocs en peces manejables, retirada i arreplegat de enderrocs, neteja de les
restes de l'obra i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

25,32

€

0,23800
25,08200

€
€

Desmuntatge de banc existent, ancorat a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó,
inclou l'enderroc de fonament de formigó amb mitjans manual i/o mecànics, la càrrega mecànica i/o
manual sobre camió o contenidor, el transport a l'abocador o el trasnport al magatzem municipal en
el cas que la DF cregui oportú la seva reutilització per part de la propietat. En el cas de que el soroll
o pols generat per aquesta activitat o feina generi moltes a l'activitat normal del centre educatiu i
que impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla la realització d'aquesta activitat
o feina en horari on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les
17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la D.F.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

3,88

€

Altres conceptes

3,88000

€

Desmuntatge de paperera existent, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de
formigó, inclou l'enderroc de fonament de formigó amb mitjans manual i/o mecànics, la càrrega
mecànica i/o manual sobre camió o contenidor, el transport a l'abocador o el trasnport al magatzem
municipal en el cas que la DF cregui oportú la seva reutilització per part de la propietat.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla

1,84

€

H64Z1511

u

B64Z1512

P-50

K2148234

u

m3

B0111000

m3

Aigua
Altres conceptes

P-51

P-52

M21Q10RE

M21Q20PA

u

u

€

REFORMA DEL PATI DE CEIP CANIGÓ - EDIFICI SANT FERRANT- DE SANT JUST DESVERN
AUM 2018 41
Efrén Radigales Sánchez, Cap de projectes, manteniment i millora urbana
Carles Víctor Rodrigo Martínez, Arquitecte Tècnic i Cap de Brigada Municipal

QU ADRE DE PREU S N Ú M ERO 2

Data: 14/11/18

Pàg.:

16

1,84000

€

1,00

€

1,00000

€

9,25

€

9,25000

€

Formació de paviment continu absorbidor d'impactes, per a una altura màxima de caiguda de 2,3
m, en àrees de jocs infantils, realitzat ´´in situ´´, de 100 mm de gruix total, format per una capa
inferior de grànuls de cautxú reciclat SBR de color negre de 90 mm d'espessor i una capa superior
de grànuls de cautxú EPDM de 10 mm d'espessor, color a escollir per la DF, unides ambdues
capes amb un lligant de poliuretà monocomponent, amb resistència als raigs UV, als hidrocarburs i
als agents atmosfèrics. Inclús p/p d'acabats, allisat i neteja. Totalment acabat sobre una superfície
base. Inclou p/p dels treballs de replanteig, aplicació de la capa base de cautxú SBR, aplicació de
la capa d'acabat de cautxú EPDM i neteja final.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

81,57

€

la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
Altres conceptes
P-53

P-54

P-55

MPC100

TDG150

TJR040

m

Formació junt de retracció de 3 a 5 mm d'amplada i 20 mm de profunditat (mai inferior a 1/3 del
gruix del paviment), realitzada mitjançant serrat del formigó endurit, amb serra de disc, segons
esquema en planta de disposició de junts, previst en el projecte. Inclús p/p de neteja del junt. Inclou
p/ dels treballs de replanteig de la junta, cort del paviment de formigó amb serra de disc i neteja
final de la junta.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
Altres conceptes

u

Demuntatge i posterior muntatge de taula de ping-pong existent, antivandàlica, col·locat a una
altura de 76 cm, suports metàl·lics de tub rectangular soldat i reforçat, amb protecció anticorrosió i
xarxa de planxa metàl·lica perforada de 2 mm de gruix amb armadura d'acer massís en tot el
perímetre, fixada a una superfície suport (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p de desmuntatge,
aplec i protecció de la taula de ping-pong existent, muntatge, replanteig i fixació de l'equipament
esportiu. Totalment muntada i provada. Inclou p/p dels treballs de replanteig, muntatge i fixació de
l'equipament esportiu.
En el cas de que el soroll o pols produït per aquesta activitat o feina generi moltes molèsties a
l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, aquest preu contempla
la realització d'aquesta activitat o feina en horari especial on el centre educatiu no tingui activitat,
como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i diumenges, prèvia aprovació de la
D.F.
Inclou l'esponjament, el transport a planta de reciclatge i dipòsits controlats, i pagament de taxes
de residus generats.
Inclou p/p del cost de gestió de residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest
projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
Altres conceptes

m2

F9265H31

m3

Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

14,19430

€

MT47ADC414

m²

Paviment continu absorbidor d'impactes, realitzat ´´in situ´´, de 100 mm de gruix total, format per
una capa inferior de grànuls de cautxú reciclat SBR de color negre de 90 mm d'espessor i una capa
superior de grànuls de cautxú EPDM de 10 mm d'espessor, color a escollir de la carta RAL, unides
ambdues capes amb un lligant de poliuretà monocomponent, amb resistència als raigs UV, als
hidrocarburs i als agents atmosfèrics, segons UNE-EN 1177.

60,00000

€
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1

NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
TREBALLS PREVIS
3.334,56
Capítol

01.02

ENDERROCS

Capítol

01.03

PAVIMENT PATI

32.412,10

4.077,90

Capítol

01.04

ESCALA I RAMPA

5.871,95

Capítol

01.05

SANEJAMENT

7.434,53

Capítol

01.09

JARDINERIA

5.666,68

Capítol

01.10

MOBILIARI URBÀ

8.657,56

Capítol

01.12

GESTIÓ DE RESIDUS

793,98

Capítol

01.13

SEGURETAT I SALUT

1.200,00

Obra

01

Pressupost PATI CANIGÓ

69.449,26

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
69.449,26
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost PATI CANIGÓ
69.449,26
69.449,26

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...................................................................

69.449,26

13 % despeses generals SOBRE 69.449,26...............................................................

9.028,40

6 % benefici industrial SOBRE 69.449,26....................................................................

4.166,96

Subtotal

82.644,62

21 % IVA SOBRE 82.644,62........................................................................................

17.355,37

€

99.999,99

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( NORANTA-NOU MIL NOU-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS )

5
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Dades generals de l’organització

1

El promotor de la memòria valorada per a les obres de reforma del pati del CEIP Canigó – Edifici Sant Ferran - és
l’AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN, amb CIF P-0821900H, amb domicili a la plaça Verdaguer, 2 de
Sant Just Desvern (08960) Barcelona. Telèfon 93 480 48 00.
Descripció de l’obra

2
2.1

Dades generals de la memòria valorada i de l’obra
Descripció de la memòria valorada
El present estudi de Seguretat i Salut es redacta per a l’obra DE REFORMA DEL PATI DEL CEIP CANIGÓ
–Edifici Sant Ferran- DE SANT JUST DESVERN.
Situació de l’obra
L’àmbit d’actuació de la reforma del pati es situa entre els carrer Sant Ferran i Muntanya a l’edifici Sant Ferran
del CEIP Canigó.
Fases i condicions d’execució
Està previst realitzar l’obra en 4 fases independents i correlatives per a minimitzar les molèsties i afectació al
centre escolar. Cada fase correspon a la zona de pati delimitada per cada façana.
En el cas de que el soroll o pols produït per les diverses activitats de desconstrucció o construcció generi moltes
molèsties a l'activitat normal del centre educatiu i impedeixi el seu funcionament normal, es traslladarà a un
horari on el centre educatiu no tingui activitat, como són els dies laborals a partir de les 17:00, els dissabtes i
diumenges; aquestes horaris especials seran aprovats per la D.F. i no implicarà un augment dels costos de l’obra,
el preu de cada partida contempla aquesta possibilitat i per la qual cosa el contractista no podrà reclamar cap
increment de preu o compensació econòmica.
Descripció de l’obra
Es preveu un total de 8 TREBALLADORS, entre els propis de l’empresa contractista adjudicatària de les obres i
els subcontractes o treballadors autònoms que puguin haver.
El termini previst per a la correcta execució de les obres és de 2 mesos, a comptar des de l’acta de replanteig.
El pressupost PEM de l’obra és de 69.449,26 €
El pressupost PEM per la seguretat i salut és de 1.200,00 €, aquest import està inclòs dins el DOCUMENT 4, als
seus respectius apartats AMIDAMENTS, PRESSUPOST I QUADRES DE PREUS 1 i 2, alhora a la resta de
partides s’inclou, mesures de prevenció i de seguretat i salut .
Tècnics intervinents en l’obra
La relació de tècnics intervinents en l'obra és la següent:
Tècnic Redactor del projecte executiu:

EFRÉN RADIGALES SÁNCHEZ
CARLES V. RODRIGO MARTÍNEZ

Titulació del Projectista:

ENG. EN ORG. INDUSTRIAL
ARQUITECTE TÈCNIC

Director d'Obra:

EFRÉN RADIGALES SÁNCHEZ
CARLES V. RODRIGO MARTÍNEZ

Titulació del Director d'Obra:

ENG. EN ORG. INDUSTRIAL
ARQUITECTE TÈCNIC

Director de l'Execució Material de l'Obra:

EFRÉN RADIGALES SÁNCHEZ
CARLES V. RODRIGO MARTÍNEZ

Titulació del DEO de l'Obra:

ENG. EN ORG. INDUSTRIAL
ARQUITECTE TÈCNIC

Autor de l'Estudi de Seguretat i Salut:

EFRÉN RADIGALES SÁNCHEZ
CARLES V. RODRIGO MARTÍNEZ
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2.2

Titulació de l'Autor de l’ESS:

ENG. EN ORG. INDUSTRIAL
ARQUITECTE TÈCNIC

Coord. De seg. I salut en fase d'execució:

EFRÉN RADIGALES SÁNCHEZ
CARLES V. RODRIGO MARTÍNEZ

Titulació del CSS en fase d'execució:

ENG. EN ORG. INDUSTRIAL
ARQUITECTE TÈCNIC

Tipologia de l’obra a construir

Segons els plànols adjunts en la documentació gràfica el pati, s’ha buscat un retícula de 5x5m que ens endreci els
espai, a la vegada que amb uns traces de juntes marcar els diferents accessos de l’escola i que ens acompanyi tant
amb la traça com en el canvi de color.
Tant la retícula com les traces ens endrecen els espais i ens permeten poder-hi ubicar tot el mobiliari d’equipament de
l’escola així com l’arbrat i la creació d’ombres.

 Paviment lliscat.
Aquesta solució de formigó amb un retícula general de 5,00x5,00m de color groc es pretén donar un impacte més
suau a tota la superfície de paviment i a la vegada amb les juntes de la retícula recolzar-hi de forma endreça la
ubicació de l’arbrat i del mobiliari d’equipament.
Per altra banda amb els color gris s’ha pretès marcar amb unes traces que ens porten des dels accessos exteriors als
propis de l’escola, de manera que amb aquest color diferenciat de la resta de paviment del pati de l’escola es marquen
els eixos de circulació.


Paviment tou de cautxú.

Implantació d’un terra tou de seguretat a la zona del pati posterior segons la documentació gràfica de cautxú, de 1,5m
d’amplada i tal com marca la norma UNE 12572, amb un gruix de 4cm de SBR i 1cm de EPDM de color a definir a
obra pels redactors del projecte.



Arbrat i equipament.

Segons els plànols de la documentació gràfica s’ha de subministrar i col locar el mobiliari definit en els amidaments
de la present memòria valorada.



Recrescut escala.

Recrescut d’escala existent amb formigó en massa i acabat amb peces de formigó tipus Superstep de Breinco, color
Mediterrani i mides 120x40x15cm, amb bisell i acabat llis, col·locat amb formigó HNE-15/P/10.


Rampa practicable .

Rampa d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, amb estructura de perfils laminats en calent, per l’estructura de
rampa, mitjançant unions soldades. Treballat i muntat en taller, amb preparació de superfícies en grau SA21/2 segons
UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació posterior de dues mans d'emprimació amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 30
microns per ma, excepte en la zona en que s'han de realitzar soldadures en obra, en una distància de 100 mm des de la
vora de la soldadura, amb xapa d'acer galvanitzat de textura amb relleu gravat en diamant per a paviment de rampa i
barana, segons indica projecte.
2.3

Descripció de l’estat actual de l’espai on es va executar l’obra

Es tracta d’un edifici aïllat sobre el que es fa el tractament del pati i els edificis del seu entorn la nostra actuació no hi
tindrà cap tipus d’afectació.
2.4 Oficis que intervenen en el desenvolupament de l’obra
h

Oficial 1a electricista

h

Oficial 1a muntador
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h

Ajudant paleta

h

Ajudant muntador

h

Oficial 1ª electricista

h

Oficial 1ª construcció

h

Oficial 1ª pintor

h

Ajudant electricista

h

Peó especialitzat construcció

2.5 Maquinària prevista per a executar l’obra
h

Grup electrogen insonoritzat, trifàsic, de 45 kVA de potència.

h

Compressor amb un martell pneumàtic

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

h

Retroexcavadora mitjana

h

Camió per a transport de 7 t

h

Camió per a transport de 12 t

h

Camió per a transport de 24 t

h

Camió grua de 5 t

h

Mesclador continu per a morter preparat en sacs

h

Motoserra

2.6

Condicions de l’entorn de l’obra que influeixen en la prevenció de riscos laborals
2.6.1 Condicions dels accessos i vies d’accés a l’obra
Els accessos a l'obra no presenten cap risc ni per a les persones que treballen ni per als vianants que circulen
pels voltants ni per al trànsit rodat.
Entre les mesures adoptades per evitar els riscos estan:
1.

S'ha senyalitzat convenientment l'entrada i sortida de camions a l'obra.

2.

Les operacions d'entrada i sortida de camions estaran dirigides per personal de l'obra, facilitant les
maniobres i ajudant a la visibilitat i seguretat de les operacions.

3.

S'han establert desviaments provisionals de vianants i asseguraran accessos a propietats.

4.

Es senyalitzarà convenientment el desviament provisional del trànsit rodat, quan per naturalesa de
les operacions a realitzar sigui necessari.

2.6.2 Serveis afectats per les obres
AQUEST APARTAT FA REFERENCIA A L’ANNEX DE SEREVIS AFECTATS DE L’APARTAT DE
DOCUMENTACIÓ ANNEXA, on s’indica el procés que durà a terme en cada cas.
2.6.3 Activitats fora del perímetres de l’obra
Fora del recinte de l'obra, no es realitzaran operacions de cap tipus. Així doncs les activitats corresponents a:
- Càrrega-Descàrrega de màquines, equips d'obra i materials.
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- Apilament de materials de tot tipus
- Estacionament de vehicles d'obra (no s'inclouen els de personal que treballa en l'obra).
Es realitzaran sempre a l'interior del perímetre tancat i senyalitzat de l'obra. Per tant no es tenen en compte
riscos derivats d'aquestes operacions.
No obstant això, si tot i això es necessités durant el procés constructiu utilitzar aquests espais, s'haurà d'actuar
de la següent manera:
- Comunicar la necessitat al cap d'obra, per a adoptar les mesures que evitin riscos majors.
- Senyalitzar convenientment la zona.
- Dirigir les operacions de càrrega / descàrrega per personal de l'obra, alhora que es vigila el trànsit i
personal que transita pels voltants, impedint que s'aproximin a la zona de perill.
- Retirar com més aviat millor la mercaderia descarregada.
- Establir durant tot el procés, zones de seguretat als voltants.
- Reposar els serveis, instal·lacions o procedir a la neteja i retirada de material sobrant a la via pública per
evitar incidents al personal o vehicles que transiten per l'exterior.
2.6.4 Presència de trànsit rodat de l’obra
La presència de trànsit rodat de manera discontínua per les vies d'accés a l'obra, i la presència contínua de
vianants pels camins adjacents a l'obra, no representen cap risc, ja que es van a adoptar les següents mesures:
- Les operacions d'entrada i sortida de camions estaran dirigides per personal de l'obra, facilitant les
maniobres i ajudant a la visibilitat i seguretat de les operacions.
- S'han establert desviaments provisionals de vianants degudament senyalitzats, hi ha un manteniment dels
mateixos per evitar que aquests desviaments siguin alterats per causes diverses.
- Es senyalitzarà convenientment el desviament provisional del trànsit rodat, quan per naturalesa de les
operacions a realitzar sigui necessari.
2.6.5 Danys a tercers
Els danys a tercers en aquesta obra es poden presentar per dos motius:
- Per les restriccions a la circulació de vehicles, en haver de realitzar desviaments provisionals i passos
alternatius.
- Per la circulació de terceres persones alienes a la mateixa una vegada iniciats els treballs.
Per prevenir aquests riscos, en l'obra es consideraran les següents zones:
a) Zona de treball: la zona on realitzen les operacions i maniobren màquines, vehicles i operaris.
b) Zona de perill: es tracta d'una franja de cinc metres al voltant de la zona de treball.
Els riscos que poden causar danys a tercers, s'estimen que poden ser:
- Caiguda al mateix nivell.
- Caiguda d'objectes i materials.
- Atropellament.
- Pols
- Soroll.
Per evitar que aquests danys es produeixin, en l'obra es prendran les següents mesures:
- S’impedirà l'accés a la zona de treball de persones alienes a l'obra.
- Es posarà a la zona de perill, cintes de balisa que delimitin el pas.
- Per evitar possibles accidents a tercers, es col·locaran les oportunes senyals d'advertència de sortida de
camions i de limitació de velocitat.
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- Es senyalitzaran els accessos a l'obra, prohibint el pas a tot personal aliè a aquesta.
- S'assegurarà la lliure circulació del trànsit en els voltants de l'obra durant l'execució d'aquesta, amb la
senyalització necessària i d'acord amb les vigents normes, sobretot en les operacions de càrrega i
descàrrega.
2.6.6 Interferències amb restes arqueològiques
No existeixen preexistencies ni condicionants arqueològics.
L'aparició de restes arqueològiques als voltants o zones d'excavació, donarà pas als treballs de recuperació,
tractament i localització dels mateixos.
Si fos el cas, s'interrompran els treballs a la zona o àrea afectades, per tal de facilitar les operacions
arqueològiques.
En aquestes circumstàncies s'han d'establir les línies de treball i cooperació, delimitant espais, a més
d'estudiar i planificar la concurrència d'aquestes activitats amb les del normal desenvolupament de l'obra,
segons s'especifica en el projecte d'execució.
Si les obres continuen, les exigències al personal que realitza les tasques arqueològiques seran des del punt de
vista preventiu, les mateixes que la resta de personal de l'obra:
- Equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques arqueològiques.
- En cas de paralitzar les activitats en determinades zones, es comunicarà a tot el personal de l'obra.
- La zona d'excavació arqueològica estarà delimitada convenientment, prohibint el pas a persones
alienes. Per això es tindrà en compte la zona d'acció de la maquinària en moviment, amb especial
precaució quan es tracti de zones on es puguin produir esfondraments.
- Estarà perfectament definit i estudiat el procés de treballs arqueològics, per tal de planificar i
organitzar la concurrència amb les empreses participants en l'obra.
- El aixecat elements arqueològics que requereixi la intervenció de maquinària o equips pesants, es
realitzarà seguint les mesures preventives establertes per als diferents equips, màquines i
operacions, en aquesta Memòria de Seguretat.
- No s'acumularà restes d'excavació arqueològica, s'apilaran ruïnes o qualsevol element que pugui
provocar accidents a la resta dels treballadors de l'obra o al propi personal d'excavació
arqueològica.
- Es limitarà la presència de persones dins del radi d'acció de la zona arqueològica, mentre no es
reben instruccions de la direcció facultativa.
A efectes de Seguretat, el personal de l'excavació arqueològica se li considerarà com una empresa més,
concurrent en l'obra, i com a tal seran tractats els treballadors.
Seran informats dels riscos de l'obra, en els mateixos termes que qualsevol altre treballador.
2.6.7 Condicions climàtiques i ambientals
Per la durada prevista de l'obra, la data d'inici i les condicions climatològiques habituals a la zona per al
període previst, no són de preveure que les condicions climatològiques puguin suposar un risc afegit. No
obstant això, cal especificar determinades situacions:
- Amb caràcter general, es suspendran els treballs a l'exterior de l'obra, quan les condicions climatològiques
siguin adverses (Neu, Vents forts, Calamarsa, Tempestes elèctriques, Pluja, Boira, etc.).
- Quan la temperatura ambient sigui elevada, en aquesta mateixa Memòria de Seguretat, en l'apartat de:
Treball amb exposició al sol, en èpoques de calor, (veure més avall) s'especifiquen les mesures a tenir en
comte per reduir els efectes de la calor en la obra.
- S'ha de preveure el risc de riuades mitjançant un servei d'alertes i suspendre tota activitat i la presencia de
personal a la zona en cas d'alerta.
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Justificació documental

3.1

Justificació de l’Estudi de Seguretat i Salut
Per donar compliment als requisits establerts en el capítol II del RD 1627/1997, pel qual s'estableixen
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, el promotor està obligat a encarregar la
redacció d'un estudi de seguretat i salut en els projectes d'obres que es donin algun dels supòsits següents:
a) Que el pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte sigui igual o superior a 450.759 euros.
b) Que la durada benvolguda sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algun moment a més de 20
treballadors simultàniament.
c) Que el volum de mà d'obra benvolguda, entenent per tal la suma dels dies de treball del total dels
treballadors en l'obra, sigui superior a 500.
d) Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses.
Atès que l'obra en qüestió queda emmarcada entre els grups anteriors el promotor AJUNTAMENT DE SANT
JUST DESVERN amb domicili en PLAÇA VERDAGUER,2 DE SANT JUST DESVERN i N.I.F. P0821900H
ha designat al signant d'aquest document per a la redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut de l'obra.

3.2

Objectius de l’Estudi de Seguretat
D'acord amb les prescripcions establertes per la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, i al RD 1627/97,
sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les Obres de Construcció, l'objectiu d'aquesta Memòria
d'aquest Estudi de Seguretat i Salut és marcar les directrius bàsiques perquè l'empresa contractista mitjançant el
Pla de seguretat desenvolupat a partir d'aquest estudi, pugui donar compliment a les seves obligacions en matèria
de prevenció de riscos laborals.
En el desenvolupament d'aquesta Memòria, s'han identificat els riscos de les diferents unitats d'obra, Màquines i
Equips, avaluant l'eficàcia de les proteccions previstes a partir de les dades aportades pel Promotor i el
Projectista.
S'ha procurat que el desenvolupament d'aquest Estudi de Seguretat, estigui adaptat a les pràctiques constructives
més habituals, així com als mitjans tècnics i tecnologies del moment. Si el Contractista, a l'hora d'elaborar el Pla
de Seguretat a partir d'aquest document, utilitza tecnologies noves, o procediments innovadors, haurà adequar
tècnicament el mateix.
Aquest Estudi de Seguretat i Salut és l'instrument aportat pel Promotor per complir el Article 7 del RD 171/2004,
en entendre's que la "Informació de l'empresari titular (Promotor) queda complerta mitjançant l'Estudi de
Seguretat i Salut, en els termes que estableixen els articles 5 i 6 del RD 1627/97 ".
Aquest "Estudi de Seguretat i Salut" és un capítol més de la memòria valorada, per això haurà d'estar en l'obra,
juntament amb la resta dels documents de la Memòria Valorada.
Aquest document no substitueix el Pla de Seguretat.

4

Deures, obligacions i compromisos
Segons els Arts. 14 i 17, en el capítol III de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals s'estableixen els següents
punts:
1. Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. Aquest dret suposa
l'existència d'un correlatiu deure de l'empresari de protecció dels treballadors davant els riscos laborals. Aquest
deure de protecció constitueix, igualment, un deure de les administracions públiques respecte del personal al
seu servei. Els drets d'informació, consulta i participació, formació en matèria preventiva, paralització de
l'activitat en cas de risc greu i imminent i vigilància del seu estat de salut, en els termes previstos en aquesta
Llei, formen part del dret dels treballadors a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball.
2. En compliment del deure de protecció, l'empresari ha de garantir la seguretat i la salut dels treballadors al seu
servei en tots els aspectes relacionats amb el treball. A aquests efectes, en el marc de les seves responsabilitats,
l'empresari realitzarà la prevenció dels riscos laborals mitjançant la integració de l'activitat preventiva a
l'empresa l'adopció de totes les mesures necessàries per a la protecció de la seguretat i la salut dels treballadors ,
amb les especialitats que es recullen en els articles següents en matèria de pla de prevenció de riscos laborals,
avaluació de riscos, informació, consulta i participació i formació dels treballadors, actuació en casos
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d'emergència i de risc greu i imminent, vigilància de la salut, i mitjançant la constitució d'una organització i
dels mitjans necessaris en els termes que estableix el capítol IV d'aquesta Llei. L'empresari desenvoluparà una
acció permanent de seguiment de l'activitat preventiva a fi de perfeccionar de manera contínua les activitats
d'identificació, avaluació i control dels riscos que no s'hagin pogut evitar i els nivells de protecció existents i
disposarà el necessari per a l'adaptació de les mesures de prevenció assenyalades en el paràgraf anterior a les
modificacions que puguin experimentar les circumstàncies que incideixin en la realització del treball. 3.
L'empresari ha de complir les obligacions establertes en la normativa sobre prevenció de riscos laborals.
3. Les obligacions dels treballadors establertes en aquesta Llei, l'atribució de funcions en matèria de protecció i
prevenció a treballadors o serveis de l'empresa i el recurs al concert amb entitats especialitzades per al
desenvolupament d'activitats de prevenció complementaran les accions de l'empresari, sense que per això quedi
eximit del compliment del seu deure en aquesta matèria, sense perjudici de les accions que pugui exercir, si
escau, contra qualsevol altra persona.
4. El cost de les mesures relatives a la seguretat i la salut en el treball no ha de recaure de cap manera sobre els
treballadors.
Equips de treball i mitjans de protecció
1. L'empresari ha d'adoptar les mesures necessàries per tal que els equips de treball siguin adequats per al treball
que s'hagi de fer i convenientment adaptats a aquest efecte, de manera que garanteixin la seguretat i la salut dels
treballadors al utilitzar-los. Quan la utilització d'un equip de treball pugui presentar un risc específic per a la
seguretat i la salut dels treballadors, l'empresari ha d'adoptar les mesures necessàries per tal que:
a) La utilització de l'equip de treball quedi reservada als encarregats d'aquesta utilització.
b) Els treballs de reparació, transformació, manteniment o conservació siguin realitzats pels treballadors
específicament capacitats per a això.
2. L'empresari haurà de proporcionar als seus treballadors equips de protecció individual adequats per a l'exercici
de les seves funcions i vetllar per l'ús efectiu dels mateixos quan, per la naturalesa dels treballs realitzats, siguin
necessaris. Els equips de protecció individual s'han d'utilitzar quan els riscos no es puguin evitar o no puguin
limitar suficientment per mitjans tècnics de protecció col·lectiva o mitjançant mesures, mètodes o procediments
d'organització del treball.
5

Principis bàsics de l’activitat preventiva d’aquesta obra
D'acord amb els art. 15 i 16 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, s'estableix que:
1. L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst en el capítol anterior,
d'acord amb els següents principis generals:
a) Evitar els riscos.
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar.
c) Combatre els riscos a l'origen.
d) Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció dels llocs de treball, així com a
l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb mires, en particular, a atenuar el treball
monòton i repetitiu i reduir els efectes en la salut.
e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
f) Substituir el perillós pel que comporti poc o cap perill.
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les
condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball.
h) Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual.
i) Donar les degudes instruccions als treballadors.
2. L'empresari ha de prendre en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i
salut en el moment d'encomanar les tasques.
3. L'empresari ha d'adoptar les mesures necessàries per tal de garantir que només els treballadors que hagin rebut
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.
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4. L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions o imprudències no temeràries que
pogués cometre el treballador. Per a la seva adopció es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin
implicar determinades mesures preventives, les quals només podran adoptar quan la magnitud d'aquests riscos
sigui substancialment inferior a la dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.
5. Podran concertar operacions d'assegurança que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la
previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms
respecte a ells mateixos i les societats cooperatives respecte als seus socis l'activitat consisteixi en la prestació
del seu treball personal.
Avaluació dels riscos
1. La prevenció de riscos laborals haurà d'integrar en el sistema general de gestió de l'empresa, tant en el conjunt
de les seves activitats com en tots els nivells jeràrquics d'aquesta, a través de la implantació i aplicació d'un pla
de prevenció de riscos laborals a què es refereix el paràgraf següent.
Aquest pla de prevenció de riscos laborals ha d'incloure l'estructura organitzativa, les responsabilitats, les
funcions, les pràctiques, els procediments, els processos i els recursos necessaris per realitzar l'acció de
prevenció de riscos en l'empresa, en els termes que reglamentàriament s'estableixin .
2. Els instruments essencials per a la gestió i aplicació del pla de prevenció de riscos, que podran ser duts a terme
per fases de forma programada, són l'avaluació de riscos laborals i la planificació de l'activitat preventiva a què
es refereixen els paràgrafs següents:
a)

L'empresari haurà de realitzar una avaluació inicial dels riscos per a la seguretat i salut dels
treballadors, tenint en compte, amb caràcter general, la naturalesa de l'activitat, les característiques dels
llocs de treball existents i dels treballadors que hagin d'exercir Mateixa avaluació s'ha de fer en ocasió
de l'elecció dels equips de treball, de les substàncies o preparats químics i del condicionament dels
llocs de treball. L'avaluació inicial tindrà en compte aquelles altres actuacions que s'hagin de
desenvolupar de conformitat amb el que disposa la normativa sobre protecció de riscos específics i
activitats d'especial perillositat. L'avaluació serà actualitzada quan canviïn les condicions de treball i,
en tot cas, s'ha de sotmetre a consideració i es revisarà, si fos necessari, en ocasió dels danys per a la
salut que s'hagin produït.
Quan el resultat de l'avaluació ho fes necessari, l'empresari realitzarà controls periòdics de les
condicions de treball i de l'activitat dels treballadors en la prestació dels seus serveis, per detectar
situacions potencialment perilloses.

b)

Si els resultats de l'avaluació que preveu el paràgraf a) posessin de manifest situacions de risc,
l'empresari realitzarà aquelles activitats preventives necessàries per eliminar o reduir i controlar
aquests riscos. Aquestes activitats seran objecte de planificació per l'empresari, incloent per a cada
activitat preventiva el termini per fer-la, la designació de responsables i els recursos humans i
materials necessaris per a la seva execució.

L'empresari s'ha d'assegurar l'efectiva execució de les activitats preventives incloses en la planificació,
efectuant per a això un seguiment continu d'aquesta.
Les activitats de prevenció han de ser modificades quan s'apreciï per l'empresari, com a conseqüència dels
controls periòdics previstos en el paràgraf a) anterior, la seva inadequació als fins de protecció requerits.
2 bis. Les empreses, en atenció al nombre de treballadors i la naturalesa i perillositat de les activitats realitzades,
podran realitzar el pla de prevenció de riscos laborals, l'avaluació de riscos i la planificació de l'activitat
preventiva de forma simplificada, sempre que això no suposi una reducció del nivell de protecció de la
seguretat i salut dels treballadors i en els termes que reglamentàriament es determinin.
3. Quan s'hagi produït un dany per a la salut dels treballadors o quan, en ocasió de la vigilància de la salut que
preveu l'article 22, apareguin indicis que les mesures de prevenció són insuficients, l'empresari de dur a terme
una investigació al respecte, per tal de detectar les causes d'aquests fets.
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Prevenció de riscos de l’obra

6
6.1

Anàlisi dels mètodes d’execució i dels materials i equips a utilitzar
6.1.1 Operacions prèvies a l’execució de l’obra
Conforme la Memòria Valorada de l'obra i el Pla de la mateixa, s'iniciaran les operacions prèvies a la
realització de les obres, procedint a:
 L'organització general de l'obra: Tancament, senyalització, desviaments de trànsit, accessos a l'obra de
vianants i de vehicles, etc... tal com es grafia en els plànols.
 Realització de les connexions provisionals de l'obra.
 Col·locació dels serveis d'Higiene i Benestar.
 Reserva i condicionament d'espais per a recollida de materials paletitzats a munt, tal com es grafia en els
plànols.
 Acotació de les zones de treball i reserva d'espais.
 Senyalització d'accessos a l'obra.
 Amb anterioritat a l'inici dels treballs, s'han d'establir les instruccions de seguretat per a la circulació de les
persones per l'obra, tal com es mostra en la taula següent:

Tot el personal que accedeixi a aquesta obra, per circular haurà de conèixer i complir aquestes
normes, independentment de les tasques que hagin de realitzar.
Aquestes normes hauran d'estar exposades en l'obra, perfectament visibles a l'entrada, així com en els
vestidors i en el tauler d'anuncis.
Els recursos preventius de cada contractista o, si no els representants legals de cada empresa que
realitzi algun treball en l'obra, hauran de lliurar una còpia a tots els seus treballadors presents en l'obra
(incloent autònoms, subcontractes i subministradors).
D'aquesta entrega s'ha de deixar constància escrita.
NORMES D'ACCÉS I CIRCULACIÓ PER l'OBRA
 No entri en obra sense abans comunicar la seva presència, per a realitzar un efectiu control
d'accés a obra, pel seu bé i el de la resta dels treballadors.
 Utilitzeu per circular per l'obra calçat de seguretat amb plantilla metàl·lica i casc de protecció
en correcte estat.
 En cas de realitzar alguna feina amb eines o materials que puguin caure, el calçat ha de
disposar també de puntera metàl·lica amb la finalitat de controlar el risc no evitable de
caiguda d'objectes en manipulació.
 Recordeu que els EPIS tenen una data de caducitat, passada la qual no garanteixen la seva
efectivitat.
 No camini per damunt de la runa (podria patir una torçada, una ensopegada, una caiguda,
clavar-se una tatxa, ...).
 No trepitgi sobre taulons o fustes a terra. Podria tenir algun clau.
 Respecteu els senyals.
 En cas de veure una senyalització de perill que talli el pas eviti el creuar-la. Aquesta
senyalització està indicant una zona d'accés restringit o prohibit. Feu sempre cas dels cartells
indicadors existents per l'obra.
 No tregui o inutilitzi sota cap concepte, una protecció col·lectiva sense abans haver-ho
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consultat amb els recursos preventiu.
 Només sota la supervisió dels esmentats recursos preventius es pot retirar una protecció i / o
treballar sense ella.
 Si en trobeu una protecció en mal estat o mal posada, adverteixi-ho immediatament als
recursos preventius.
6.2

 Circuli per l'obra sense presses. Anar corrent per l'obra li pot suposar un accident o la
provocació d'un accident.

I
d
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n
t
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c
a

 En cas de trobar obstacles (bastides de cavallets o plataformes de treball elevades, amb
operaris treballant sobre ells), esquível canviant de camí. Envoltar és preferible a patir o
provocar un accident.
 Si ha de fer ús d'algun quadre elèctric, feu-ho utilitzant les clavilles mascle-femella adequades
per a la seva connexió.
 Si té dubtes, no improvisi, adverteixi i pregunti als recursos preventius, aquesta és una de les
seves funcions.

d
e riscos i avaluació de l’eficàcia de les proteccions tècniques i mesures preventives establertes, segons
els mètodes i sistemes d’execució previstos en el projecte
6.2.1 Mètode emprat en l’avaluació de riscos
El mètode emprat per a l'avaluació de riscos permet realitzar, per mitjà de l'apreciació directa de la situació,
una avaluació dels riscos per als que no hi ha una reglamentació específica.
Per dur a terme aquesta avaluació tindrem en compte els següents aspectes:
Gravetat
La gravetat d’un risc és el valor assignat al dany més probable que produirà si es materialitza.
Per assignar aquest valor, el tècnic haurà imaginat el dany que amb més freqüència podria ocórrer en el risc
detectat, i el comparar amb la següent taula, per així, poder-lo classificar com a lleugerament danyós, danyós
o extremadament danyós.
GRAVETAT

LLEUGERAMENT
DANYÓS

DANYÓS
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RISC


Petits talls i masegades.



Irritació dels ulls



Mal de cap



Desconfort



Lesions previsiblement sense baixa o amb baixa inferior a 10 dies naturals.



Talls



Cremades



Commocions



Torcements importants



Fractures menors



Sordesa



Asma



Dermatitis



Trastorns múscul-esquelètics



Malaltia que condueixi a una incapacitat menor



Lesions amb baixa prevista en un interval superior a 10 dies naturals.

EXTREMADAMENT
DANYÓS



Amputacions molt greus



Fractures majors



Intoxicacions



Lesions múltiples



Lesions facials



Càncer i altres malalties cròniques que acurten severament la vida

Probabilitat
La probabilitat de que esdevingui un risc es el valor assignat a la probabilitat de que esdevingui aquest risc en
una sola exposició. És a dir, és la probabilitat de que un cop presentada la situació de risc, esdevingui la
seqüencia completa de l’accident, donant lloc a l’accident a les conseqüències estimades com més probables.
Per assignar aquest valor, s’haurà inspeccionat prèviament el lloc on es desenvolupa l’activitat de treball i
s’haurà consultat amb personal que conegui bé les tasques que es realitzen i els llocs on s’efectuen. D’aquesta
manera la podrem classificar com a baixa, mitjana o alta, tal i com indica la taula següent.
PROBABILITAT
BAIXA
MITJANA
ALTA

RISC
Molt poc possible: el dany ocorre rarament.
S’estima que podria succeir el dany però és difícil que esdevingui.
Bastant possible: el dany esdevé en quelcom ocasions.
Encara que no hagi esdevingut abans no seria estrany que succeeixi.
Completament possible: el dany esdevé sempre o gairebé sempre.
És probable que succeeixi el dany o ja hagi esdevingut en anteriors ocasions.

Grau de risc i prioritat de les solucions
El grau d’un risc detectat en un lloc de treball s’obté a partir dels valors assignats a la gravetat i la probalitat
corresponents a aquest risc, segons l’equació següent:
Grau de Risc = Gravetat x Probabilitat
Un cop obtingut el seu grau de risc, un risc es pot classificar des de “Trivial” fins a “Intolerable”, d’acord amb
la taula següent:

GRAVETAT

PROBABILITAT
BAIXA

MITJANA

ALTA

LLEUGERAMENT
DANYÓS

TRIVIAL

TOLERABLE

MODERAT

DANYÓS

TOLERABLE

MODERAT

IMPORTANT

EXTREMADAMENT
DANYÓS

MODERAT

IMPORTANT

INTOLERABLE

Valoració del risc
Un cop classificat un risc pel seu grau de risc, la següent taula ens permet decidir si es necessari adoptar
mesures preventives per evitar-ho o reduir-lo i, si ho és, assignar la prioritat relativa amb que s’haurà
d’implantar aquestes mesures
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ACCIONS I PRIORITAT D’EXECUCIÓ

RISC
TRIVIAL

No requereix acció específica.
Prioritat Baixa.
No es necessita millorar l’acció preventiva, però, s’han de considerar solucions
o millores que no suposin una càrrega econòmica important.

TOLERABLE

Es requereixen les comprovacions periòdiques per assegurar-se que es manté
l’eficiència de les mesures de control.
Prioritat Mitja.

MODERAT

S’ha de fer un esforç per reduir el risc, determinant les inversions precises.
Les mesures per reduir el risc han d’implantar-se en un període determinat.
Quan el risc moderat estigui associat amb conseqüències extremadament
danyoses, es precisarà una acció posterior per establir, amb més precisió, la
probabilitat del dany com base per determinar la necessitat de millora de les
mesures de control.
Prioritat Mitjana-Alta.

IMPORTANT

No s’ha de començar cap treball fins que no s’hagi eliminat el risc, potser que
es precisin recursos considerables per controlar-lo.
Quan el risc correspongui a un treball que s’estigui realitzant, s’haurà de
solucionar el problema de forma urgent.
Prioritat Alta.
No s’ha de començar no continuar cap treball fins que no es redueixi el risc.

INTOLERABLE

Si no es pot reduir aquest risc, inclús amb recursos limitats, s’haurà de prohibir
la continuïtat del treball.
Prioritat Immediata.

Aquest mètode s'aplica sobre cada unitat d'obra analitzada en aquesta memòria de seguretat i que es correspon
amb el procés constructiu de l'obra.
D’aquesta manera, els riscos detectats inicialment en cada unitat d'obra, són analitzats i avaluats eliminant o
disminuint les seves conseqüències, per mitjà de l'adopció de solucions tècniques, organitzatives, canvis en el
procés constructiu, adopció de mesures preventives, utilització de proteccions col·lectives, epis i
senyalització, fins a aconseguir un risc trivial, tolerable o moderat, i sent ponderats per mitjà de l'aplicació
dels criteris estadístics de sinistralitat laboral publicats per la Direcció General d'Estadística del Ministeri de
Treball i Assumptes Socials.
Respecte als riscos evitats, cal tenir present:


No s'han identificat riscos totalment evitats.
Entenem que cap mesura preventiva adoptada enfront d'un risc ho elimina per complet atès que sempre
podrà localitzar-se una situació per mal ús del sistema, actituds imprudents dels operaris o altres que
aquest risc no sigui eliminat.
Per tant, es considera que els únics riscos evitables totalment són aquells que no existeixen a l'haver estat
eliminats des de la pròpia concepció del procés constructiu de l'obra; per l'ocupació de processos
constructius, maquinària, mitjans auxiliars o fins i tot amidades del propi disseny del projecte que no
generin riscos i sens dubte, aquests riscos no mereixen un desenvolupament detingut en aquesta memòria
de seguretat.

6.2.2 Instal lacions provisionals d’obra
Amb anterioritat a l'inici de les obres i seguint el Pla d'execució previst en la memòria valorada, s'hauran de
realitzar les següents instal·lacions provisionals:
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Instal·lació elèctrica provisional
Prèvia petició a l'empresa subministradora, i tal com s'especifica en els plànols, la companyia subministradora
realitzarà l'escomesa i connexió amb la xarxa general per mitjà d'un armari de protecció aïllant, dotat amb
clau de seguretat.
La instal·lació provisional comptarà amb el "QGMP" Quadre General de Comandament i Protecció, dotat de
seccionador general de tall automàtic i d'interruptors omnipolars i magnetotèrmics, del qual sortiran els
circuits d'alimentació cap als quadres secundaris "QS" que al seu torn estaran dotats d'interruptor general de
tall automàtic i interruptors onmipolars.
Instal·lació d'Aigua potable
La connexió d'aigua potable a l'obra es realitzarà per la companyia subministradora, en el punt de connexió
indicat en els plànols, seguint les especificacions tècniques i requisits establerts per la companyia d'aigües.
Instal·lació de protecció contra incendis
En document annex al "Plec de Condicions" s'estableix el "Pla d'Emergència" i les mesures d'actuació en cas
d'emergència, risc greu i accident (caiguda a xarxes, rescats, etc), així com les actuacions en cas d'incendi.
Igualment es calcula en aquest document el "Nivell de risc intrínsec d'incendi" de l'obra, i tal com s'observa
en aquest document s'obté un risc de nivell "Baix", la qual cosa fa que amb adopció de mitjans d'extinció
portàtils d'acord amb el tipus de foc a extingir, sigui suficient:

CLASSE DE FOC
A

B

C

D

MATERIALS A EXTINGIR


Materials sòlids que formen brases



Combustibles líquids (gasolines, olis,
vernissos, pintures, etc...)



Sòlids que fonen sense cremar (Polietilè
expandit, plàstics termoplàstics, *PVC,
etc.)



Focs originats per combustibles gasosos
(gas ciutat, gas propà, gas butà, etc.)



Focs originats per combustibles líquids
sota pressió (circuits d'olis, etc.)



Focs originats per la combustió de
metalls inflamables i compostos químics
(magnesi, alumini en pols, sodi, liti,
etc...)

EXTINTOR RECOMENAT
Pols ABC, Aigua, Escuma i
CO2

Pols ABC, Pols BC, Escuma i
CO2

Pols ABC, Pols BC i CO2

Consultar amb el proveïdor en
funció del material o materials a
extingir.

(*) La utilització de mitjans d'extinció d'incendis, tal com es recullen en el Pla d'Emergència de l'obra, es
realitzarà com a fase inicial i de xoc enfront de l'incendi, fins a l'arribada dels bombers, als quals es donarà
avís en qualsevol cas.
En els plànols s’indiquen els punts d'ubicació dels extintors, així com la senyalització d'emergència, itineraris
d'evacuació, vies d'escapament, sortides, etc.
Emmagatzematge i senyalització de productes
En els tallers i magatzems així com qualsevol altre lloc senyalitzat en els plànols en què es manipulin o
emmagatzemen substàncies o productes explosius, inflamables, nocius, perillosos o insalubres, seran
degudament senyalitzats, tal com s'especifica en la fitxa tècnica del material corresponent i que s'adjunta a
aquesta memòria de seguretat, a més complir l'envasat dels mateixos amb la normativa d'etiquetatge de
productes.
Amb caràcter general s'haurà de:
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Senyalitzar el local (Perill d'incendi, explosió, radiació, etc...)



Senyalitzar la ubicació dels mitjans d'extinció d'incendis.



Senyalitzar davant emergència (vies d'evacuació, sortides, etc...)



Senyalitzar visiblement la prohibició de fumar.



Senyalitzar visiblement la prohibició d'utilització de telèfons mòbils (quan sigui necessari).

Connexions als serveis sanitaris i comuns.
Els mòduls provisionals dels diferents serveis sanitaris i comuns s'ubiquen tal com es va especificar
anteriorment en els punts indicats en els plànols. Fins ells es procedirà a portar les connexions d'energia
elèctrica i d'aigua, així com es realitzarà la instal·lació de sanejament per evacuar les aigües procedents dels
mateixos cap a la xarxa general de clavegueram.
6.2.3 Energies de l’obra
Aire comprimit
L'aire comprimit és una de les energies utilitzades en l'obra per a diferents operacions, normalment realitzades
mitjançant martell pneumàtic i relacionades amb la demolició d'elements.
Identificació de riscos propis de l'energia


Projeccions d'objectes i / o fragments



Cossos estranys en els ulls



Explosions



Sorolls



Trauma sonor

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
Mesures preventives


Les mànegues a utilitzar en el transport de l'aire estaran en perfectes condicions d'ús, rebutjant les que
s'observin deteriorades o esquerdades.



Els mecanismes de connexió estaran rebudes mitjançant ràcords de pressió.



Queda prohibit utilitzar l'aire a pressió per a la neteja de persones o vestimentes.



Per interrompre la circulació de l'aire s'han de disposar de claus adequades, mai s'interromprà doblant la
mànega.



Amb el dipòsit d'aire ja despressuritzat, es purgarà periòdicament l'aigua de condensació que s'acumula en
el mateix.



En el cas de produir soroll amb nivells superiors als que estableix la Llei (90 dB), s'utilitzaran protectors
auditius per totes les persones que hagin de romandre en la seva proximitat.



En acabar el treball es recolliran les mànegues i es deixaran tots els circuits sense pressió.

Equips de protecció individual


Casc de seguretat



Guants



Botes de seguretat amb puntera reforçada



Protector auditiu



Ulleres

Proteccions col·lectives


Tanca perimetral de l'obra
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Senyalització de seguretat


Senyals d'obligatorietat d'ús de casc, botes, guants, ulleres i protector auditiu



Senyals de prohibició de pas a tota persona aliena a les obres
Combustible líquid (Gasoil i Gasolina)

Els combustibles líquids són energies utilitzades en l'obra per a diferents operacions, entre elles per a l'alimentació del
grup electrogen i dels compressors.
Identificació de riscos propis de l'energia


Atmosferes tòxiques, irritants



Deflagracions



Esfondraments



Explosions



Incendis



Inhalació de substàncies tòxiques

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
Mesures preventives


No s'ha d'emmagatzemar aquest tipus de combustible en l'obra, si per causes majors hagués
d'emmagatzemar, aquest estarà en un dipòsit, que tindrà el seu projecte i les autoritzacions legals i
pertinents que són necessàries per a aquest tipus d’instal lacions.



En procedir a l'abocament del combustible en les màquines i vehicles que ho necessitin, es realitzarà amb
els motors aturats i les claus llevades i mitjançant un procediment que garanteixi amb total seguretat que
res del combustible es vessés fora del dipòsit de la màquina o vehicle. En cas de vessament accidental
s'avisarà immediatament al responsable en les obres d'aquests menesters.



Durant el proveïment dels dipòsits de màquina o vehicles no podrà haver-hi en les proximitats un focus
de calor, així com estarà prohibit fumar i encendre foc als operaris que realitzen les operacions ni a ningú
en les seves proximitats.



Els vehicles que puguin desplaçar-se sense problemes, han de proveir del combustible en els establiments
expenedors autoritzats per a aquest fi.



No s'empressin aquests combustibles per altra finalitat que no sigui el purament d'abastament als motors
que ho necessitin.

Equips de protecció individual


Casc de seguretat



Guants

Proteccions col·lectives


Tanca perimetral de l'obra

Senyalització de seguretat


Senyals d'obligatorietat d'ús de casc, botes, guants i de perill d'incendi o explosió.



Senyals de prohibició de pas a tota persona aliena a les obres.
Electricitat

L'energia elèctrica és utilitzada en l'obra per a múltiples operacions: Alimentació de màquines i equips,
Enllumenat, etc. És l'energia d'ús generalitzat.
Identificació de riscos propis de l'energia
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Cremades



Contactes elèctrics directes



Contactes elèctrics indirectes



Exposició a fonts lluminoses perilloses



Incendis

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
Mesures preventives


Només s'han d'utilitzar cables que estiguin perfectament dissenyats i aïllats per a la corrent que circularà
per ells.



Si és possible, només s'utilitzaran tensions de seguretat.



No s'ha de subministrar electricitat a aparells que estiguin mullats o treballin en condicions d'humitat,
excepte els que tinguin les proteccions adequades, segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.



Totes les connexions, proteccions, elements de tall etc..., estaran dissenyats i calculats adequadament i
conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.



Només s'utilitzarà el corrent elèctric per a subministrar energia a les màquines elèctriques i mai per a
altres fins.

Equips de protecció individual


Casc de seguretat



Guants



Botes de seguretat amb puntera reforçada

Proteccions col·lectives


Tanca perimetral de l'obra

Senyalització de seguretat


Senyals d'obligatorietat d'ús de casc, botes, guants i perill elèctric.



Senyals de prohibició de pas a tota persona aliena a les obres.



Senyal de perill d'electrocució.
Esforç humà – Condicions de caràcter general en l’obra per al maneig manual de càrregues

De manera generalitzada i en diferents situacions, en l'obra s'utilitzen els esforços humans com a energia per a
la col·locació, posicionament, desplaçament, utilització, etc. de materials, màquines, equips, mitjans auxiliars
i eines.
Identificació de riscos propis de l'energia


Sobreesforços

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors


No es manipularan manualment per un sol treballador més de 25 Kg.

Per aixecar una càrrega és obligatori:


Assentar els peus fermament mantenint entre ells una distància similar a l'amplada de les espatlles,
apropant-se el més possible a la càrrega.



Flexionar els genolls, mantenint l'esquena dreta.



Agafar l'objecte fermament amb les dues mans si és possible.
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L'esforç d'aixecar el pes l'ha de realitzar els músculs de les cames.



Durant el transport, la càrrega ha de romandre el més a prop possible del cos, i han d'evitar els girs de la
cintura.

Per al maneig de càrregues llargues per una sola persona s'actuarà segons els següents criteris preventius:


Portarà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins a l'alçada de l'espatlla.



Avançar desplaçant les mans al llarg de l'objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega.



Es posarà la càrrega en equilibri sobre l'espatlla.



Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l'extrem davanter aixecat.



És obligatòria la inspecció visual de l'objecte a aixecar, per evitar contactar amb arestes afilades.



És obligatori l'ús d'un codi de senyals quan s'ha d'aixecar un objecte entre diversos, per aportar l'esforç al
mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l'equip.

En l'aplicació del que disposa l'annex del RD 487/97 es tindran en compte, si escau, els mètodes o criteris a
què es refereix l'apartat 3 de l'article 5 del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el
Reglament dels Serveis de Prevenció .
1. Característiques de la càrrega
La manipulació manual d'una càrrega pot presentar un risc, en particular dors lumbar, en els casos següents:


Quan la càrrega és massa pesada o massa gran.



Quan és voluminosa o difícil de subjectar.



Quan està en equilibri inestable o el seu contingut corre el risc de desplaçar-se.



Quan està col·locada de tal manera que s'ha de sostenir o manipular a distància del tronc o amb torsió o
inclinació d'aquest.



Quan la càrrega, a causa del seu aspecte exterior o la seva consistència, pot ocasionar lesions al
treballador.

2. Esforç físic necessari
Un esforç físic pot comportar un risc, especialment dors lumbar, en els casos següents:


Quan és massa important.



Quan no pot realitzar-se més que per un moviment de torsió o de flexió del tronc.



Quan pot implicar un moviment brusc de la càrrega.



Quan es realitza mentre el cos està en posició inestable.



Quan es tracti d'alçar o descendir la càrrega amb necessitat de modificar l'adherència.

3. Característiques del medi de treball.
Les característiques del medi de treball poden augmentar el risc, especialment dors lumbar en els casos
següents:


Quan l'espai lliure, especialment vertical, és insuficient per a l'exercici de l'activitat de què es tracti.



Quan el sòl és irregular i, per tant, pot donar lloc a ensopegades o bé és relliscós per al calçat que porti el
treballador.



Quan la situació o el medi de treball no permet al treballador la manipulació manual de càrregues a una
alçada segura i en una postura correcta.



Quan el sòl o el pla de treball presenten desnivells que impliquen la manipulació de la càrrega en nivells
diferents.



Quan el sòl o el punt de suport són inestables.
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Quan la temperatura, humitat o circulació de l'aire són inadequades.



Quan la il·luminació no sigui adequada.



Quan hi hagi exposició a vibracions.

4. Exigències de l'activitat
L'activitat pot comportar risc, especialment dors lumbar, quan impliqui una o diverses de les exigències
següents:


Esforços físics massa freqüents o prolongats en què intervingui en particular la columna vertebral.



Període insuficient de repòs fisiològic o de recuperació.



Distàncies massa grans d'elevació, descens o transport.



Ritme imposat per un procés que el treballador no pugui modular.

5. Factors individuals de risc
Constitueixen factors individuals de risc:


La manca d'aptitud física per realitzar les tasques en qüestió.



La inadequació de la roba, el calçat o altres efectes personals que porti el treballador.



La insuficiència o inadaptació dels coneixements o de la formació.



L'existència prèvia de patologia dors lumbar.

Equips de protecció individual


Casc de seguretat



Guants



Botes de seguretat amb puntera reforçada



Protecció dors lumbar

Proteccions col·lectives


Tanca perimetral de l'obra

Senyalització de seguretat


Senyals d'obligatorietat d'ús de casc, botes, guants i protecció dors lumbar.

6.2.4 Identificació de riscos no eliminats de caràcter general en l’obra
En aquest apartat s'enumeren els riscos laborals que no poden predir-se i en conseqüència ser eliminats, ja que
es corresponen amb el cas fortuït, la casualitat o es tracta de riscos inherents a la naturalesa humana.
Ingestió de begudes alcohòliques
Encara que està prohibit prendre begudes alcohòliques en el recinte de l'obra, no es pot evitar la ingestió
d'aquestes en les hores de no treball (esmorzar, dinar, menjars, etc.), que normalment ho solen fer en algun
bar de la zona.
Les mesures preventives són:


L'encarregat de l'obra haurà de vigilar qualsevol actuació o signe estrany del personal de l'obra, obligantlos si fos necessari l'abandonament de la mateixa.
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Ingestió i inhalació de drogues (incloses les fumades) i altres substàncies estupefaents
Està prohibit qualsevol tipus de droga toves o dures ingerides per qualsevol mitjà en el recinte de l'obra. No
es pot evitar la ingestió d'aquestes en les hores de no treball (esmorzar, dinar, menjars, etc.) que normalment
ho solen fer en algun bar de la zona.
Les mesures preventives són:


L'encarregat de l'obra haurà de vigilar qualsevol actuació o signe estrany del personal de l'obra, obligantlos si fos necessari l'abandonament de la mateixa.
Ús de telèfons mòbils

Està prohibit l'ús del telèfons mòbils en el recinte de l'obra. No es pot evitar que els treballadors disposin d'un
mòbil i rebin trucades en situacions crítiques (manipulant maquinària per exemple).
Les mesures preventives són:


L'encarregat de l'obra haurà de vigilar qualsevol actuació del personal de l'obra en la qual se sospiti que
poden fer ús dels telèfons, obligant-los si fos necessari l'abandonament de la mateixa.
Fumar en el recinte de l'obra

Està prohibit fumar en el recinte de l'obra. No es pot evitar que els treballadors puguin fumar en situacions
crítiques (manipulant maquinària per exemple) o en llocs prohibits. Les mesures preventives són:


L'encarregat de l'obra haurà de vigilar qualsevol actuació del personal de l'obra en la qual se sospiti que
poden fumar (controlant burilles o restes de paquets), obligant-los si fos necessari l'abandonament de la
mateixa.
Caigudes de persones al mateix nivell:

El risc de caure al mateix nivell mai pot ser evitat, ja que les persones per pròpia naturalesa realitzen
moviments, postures, comportaments, etc. que en qualsevol situació (en el treball i fora de la feina) poden
patir una caiguda:


L'encarregat de l'obra haurà d'extremar les mesures de "Neteja i ordre en l'obra", per tal que una situació
imprevista d'una caiguda, no origini riscos afegits.
Insolacions:

Durant l'execució de l'obra els treballadors, en molts moments, es troben exposats al sol (fonamentació,
estructura, cobertes, etc.). La reacció de les persones enfront del sol és molt variada, ja que depèn de l'estat,
edat, naturalesa física, situació temporal de la persona, treball realitzat, etc. Aquesta exposició pot produir a
determinades persones marejos, afeccions a la pell, etc.
Les mesures preventives són les següents:


Organitzar els treballs en les diferents zones de l'obra per evitar en el màxim possible portar el recorregut
normal del sol.



Utilitzar la roba de treball obligatòria i filtres solars si l'exposició al sol és molt continuada.



Canviar el personal, si hi ha diversos, en el treball de tant en tant.
Càrrega de combustible

La càrrega de combustible es farà amb el motor aturat i en fred, sense fuma perquè està prohibit i sense
arrencar el vehicle fins haver tancat el tap del dipòsit del combustible.
Accions provocades pel personal de difícil control abans d'haver-se realitzat


Es prohibeix a tot el personal, la sortida de la zona d'ocupació de l'obra.



Es prohibeix la crema de matolls, cartonatges, papers o restes vegetals.
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Es prohibeix llançar objectes en combustió, així com llançar o abandonar sobre el terreny qualsevol tipus
de material combustible: papers, plàstics, vidres o qualsevol altre tipus de residu o escombraries.



Es prohibeix provocar danys mediambientals de qualsevol naturalesa tant en l'obra com en els seus
voltants, especialment abocant o escampant residus (sòlids o líquids) de qualsevol naturalesa.

6.2.5 Neteja i tasques de fi d’obra
Les operacions de lliurament d'obra comporten determinades operacions de retirada de residus i runes,
ordenació d'espais, retirada de mitjans auxiliars i neteja general d'espais.
Identificació de riscos


Atropellaments i / o col·lisions



Caigudes de persones al mateix nivell



Caigudes de persones a diferent nivell



Cops i / o talls amb objectes i / o màquines



Ambient amb pols en suspensió



Soroll

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
Mesures preventives
Per a la neteja s'han d'usar les eines adequades al que es va a netejar. S'han de retirar totes les restes de
materials, àrids, palets, runes, etc. o bé a llocs d'aplecs o bé a abocadors autoritzades.
Si interfereix amb el trànsit rodat o trànsit de persones, en aquestes activitats s'haurà de mantenir la
senyalització.
Equips de protecció individual


Casc de seguretat



Botes de seguretat amb puntera reforçada



Guants

Proteccions col·lectives


Tanca perimetral de l'obra.

Senyalització de seguretat


Senyals de obligatorietat d'ús de casc, botes, guants.



Senyals de prohibició de pas a tota persona aliena a les obres

6.2.6 Serveis sanitaris i comuns de què està dotat aquest centre de treball
Relació dels servicis sanitaris i comuns dels està dotat este centre de treball de l'obra, en funció del nombre de
treballadors que vagin a utilitzar-los, aplicant les especificacions contingudes en els apartats 14, 15, 16 i 19
apartat b) de la part a de l'annex IV del R.D. 1627/97.
Serveis higiènics
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte


Disposarà d'instal·lació d'aigua calenta en dutxes i lavabos.



Els sòls, sostres i parets seran llisos i impermeables, permetent la neteja necessària, així mateix
disposaran de ventilació independent i directa.
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L'alçada lliure de sòl a sostre no serà inferior a 2,30 metres, a les dimensions mínimes de les cabines d'1 x
1,20 metres. Les portes aniran proveïdes de tancament interior i impediran la visibilitat des de l'exterior.



Disposarà d'abastament suficient d'aigua potable en proporció al nombre de treballadors, fàcilment
accessible a tots ells i distribuïts en llocs pròxims als llocs de treball.



S'indicarà mitjançant cartells si l'aigua és o no potable.



En els vàters que hagin de ser utilitzats per dones s'instal·laran recipients especials i tancats.



S'instal·larà un lavabo d'aigua corrent, proveït de sabó, per cada 10 treballadors o fracció.



Hi haurà un excusat amb descàrrega automàtica, d'aigua i paper higiènic, per cada 25 treballadors o
fracció o per 15 treballadores o fracció.

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
RISC

PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Perill d’incendi

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Infecció per
falta d’higiene

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada


Guants de goma per a netejar.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors


Als treballadors que realitzin treballs marcadament bruts o manipulin substàncies tòxiques se'ls facilitaran
els mitjans especials de neteja necessaris.



Es mantindrà net i desinfectat diàriament.



Tindran ventilació independent i directa.



Es tindrà precaució que les aigües residuals s'allunyin de les fonts de subministrament d'aigua potable.



Els inodors i urinaris s'instal·laran i conservaran en degudes condicions de desinfecció, desodorització i
supressió de emanacions.



S'han de netejar diàriament amb desinfectant.



Quan els excusats comuniquin amb els llocs de treball estaran completament tancats i tindran ventilació a
l'exterior, natural o forçada



Hauran extintors.



Abans de connectar el escalfador elèctric comprovar que està ple d'aigua.



Mai cargolar, clavar o reblar a les parets.



No realitzar cap tipus de pintades a l'interior i / o exterior.



No trepitjar sobre el sostre d'aquesta, ni dipositar cap tipus d'objectes



Enganxar la caseta de les quatre cantonades per al muntatge / desmuntatge.



No aixecar la caseta amb material ple.
Vestuaris

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte


La superfície mínima dels mateixos serà de 2.00 m2 per cada treballador que hagi d'utilitzar-lo, instal·lant
tants mòduls com siguin necessaris per cobrir aquesta superfície.



L'alçada mínima del sostre serà de 2.30 m.
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S'habilitarà un tauler que contingui el calendari laboral, ordenança General de Seguretat i Higiene en el
Treball (en aquells capítols que no han estat derogats), ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i
Ceràmica i les notes informatives de règim interior que la Direcció Tècnica de l'obra proporcioni.



Es disposarà de quarts de vestidors i de neteja per a ús del personal, degudament separats per als
treballadors d'un o altre sexe.

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
RISC

PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Perill d’incendi

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Infecció per
falta d’higiene

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada


Guants de goma per a netejar.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors


Els sòls, parets i sostres seran llisos i impermeables, permetent la neteja necessària. Així mateix
disposaran de ventilació independent i directa.



Els vestuaris estaran proveïts d'armaris o taquilles individuals amb la finalitat de poder deixar la roba i
efectes personals. Aquests armaris han d'estar proveïts de claus.



Hauran de ser de fàcil accés, tenir les dimensions suficients i disposar de seients i instal·lacions que
permetin a cada treballador posar a assecar, si fos necessari la roba de treball.



Quan les circumstàncies ho exigeixin, la roba de treball haurà de poder guardar-se separada de la roba de
carrer i dels efectes personals.



Hauran extintors.



Mai cargolar, clavar o reblar a les parets.



No realitzar cap tipus de pintades a l'interior i / o exterior.



No trepitjar sobre el sostre d'aquesta, ni dipositar cap tipus d'objectes.



Enganxar la caseta de les quatre cantonades per al muntatge / desmuntatge.



No aixecar la caseta amb material ple.
Menjador

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Per cobrir les necessitats es disposarà en obra d'un menjador a raó de 1.20 m2 com a mínim necessari per
cada treballador.
El local comptarà amb les següents característiques:


Parets i sostres llisos i impermeables, permetent la neteja necessària.



Il·luminació natural i artificial adequada.



Ventilació directa, i renovació i puresa de l'aire.



Disposarà de taules i cadires, escalfa-dinars, una pila amb aigua corrent i recipient per a recollida
d'escombraries.



L'alçada mínima serà de 2.60 m.



Disposarà d'aigua potable per a la neteja d'estris i vaixella.



S'haurà d'instal·lar un menjador sempre que hi hagi un mínim de 25 treballadors que mengin en l'obra.



Hi ha d'haver uns lavabos propers a aquests locals.
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Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
RISC

PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Perill d’incendi

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Infecció per
falta d’higiene

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada


Guants de goma per a netejar.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors


No es permetrà treure o trafegar aigua per a la beguda per mitjà d'atuells, barrils, galledes o altres
recipients oberts o coberts provisionalment.



Quedarà prohibit menjar, beure, introduir aliments o begudes en els locals de treball que representin perill
per al treballador, o possibles riscos de contaminació d'aquells o aquests.



S'indicarà mitjançant cartells si l'aigua és o no potable.



Es tindrà precaució que les aigües residuals s'allunyin de les fonts de subministrament d'aigua potable.



Hauran de reunir les condicions suficients d'higiene, exigides per la dignitat del treballador.



Hauran extintors.



Mai cargolar, clavar o reblar a les parets.



No realitzar cap tipus de pintades a l'interior i / o exterior.



No trepitjar sobre el sostre d'aquesta, ni dipositar cap tipus d'objectes.



Enganxar la caseta de les quatre cantonades per al muntatge / desmuntatge.



No aixecar la caseta amb material ple.
Farmaciola

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte


Es disposarà d'una farmaciola en lloc visible i de fàcil accés, col·locant al costat del mateix l'adreça i
telèfon de la companyia asseguradora, així com el del centre assistencial més proper, metge, ambulàncies,
protecció civil, bombers i policia, indicant en un plànol la via més ràpida que comunica l'obra en el centre
assistencial més proper.



Les farmacioles estaran a càrrec de persones capacitades designades per l'empresa.



Es revisarà mensualment el seu contingut i es reposarà immediatament el usat.

La farmaciola portàtil, tindrà el següent contingut mínim (d'acord l'annex VI.A.3 del Reial Decret 486/97):
-

Desinfectants i antisèptics autoritzats
Gases estèrils
Cotó hidròfil
Venda
Esparadrap
Apòsits adhesius
Tisores
Pinces
Guants un sol ús

L'Ordre TAS/2947/2007, estableix el contingut mínim de la farmaciola, sent els següents:
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-

Ampolla d'aigua oxigenada
Ampolla d'alcohol
Paquet de cotó atropellat
Sobres de gases estèrils
Benes
Caixa de tiretes
Caixa de bandes protectores
Esparadrap Singlot lèrgic
Tisora 11 cm cirurgia
•Pinça 11 cm dissecció
Povidona iodada
Sèrum fisiològic 5 ml
Venda Crepe 4 m × 5 cm
Venda Crepe 4 m × 7 cm

-

Parells de guants làtex

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
RISC

PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Contacte amb
substàncies
químiques

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Infecció per falta
d’higiene

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada


Guants de goma per a netejar i reposició de productes.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors


En l'obra sempre hi haurà un vehicle per poder fer el trasllat a l'hospital.



A la caseta d'obra hi haurà un plànol de la zona on s'identificaran les rutes als hospitals més propers.



Es posarà al costat de la farmaciola un rètol amb tots els telèfons d'emergència, serveis mèdics, bombers,
ambulàncies, etc.



S'ha de proveir un armariet contenint tot el nomenat anteriorment, com instal·lació fixa i que amb idèntic
contingut, proveeixi a un o dos maletins-farmaciola portàtils, depenent de la gravetat del risc i la seva
freqüència prevista.
Oficina d’obra

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
A l'oficina d'obra s'instal·larà una farmaciola de primers auxilis amb el contingut mínim indicat per la
legislació vigent, i un extintor de pols seca polivalent d'eficàcia 13 A.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
RISC

PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Perill d’incendi

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5
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Infecció per falta
d’higiene

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada


Guants de goma per a netejar.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors


Hi haurà un extintor.



Mai cargolar, clavar o reblar a les parets.



No realitzar cap tipus de pintades a l'interior i / o exterior.



No trepitjar sobre el sostre d'aquesta, ni dipositar cap tipus d'objectes.



Enganxar la caseta de les quatre cantonades per al muntatge / desmuntatge.



No aixecar la caseta amb material ple.
Sanitaris químics

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
S'instal·larà per cobrir les necessitats sanitàries dels operaris a peu del tall, només durant el temps
estrictament necessari.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
RISC

PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Contacte amb
substàncies
químiques

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada


Guants de goma per a neteja.



Filtres (reposició de productes químics).

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors


Els sòls, parets i sostres seran llisos i impermeables, permetent la neteja necessària.



Disposaran de ventilació independent i directa.



Hauran de ser de fàcil accés, tenir les dimensions suficients.



Mai cargolar, clavar o reblar a les parets.



No realitzar cap tipus de pintades a l'interior i / o exterior.



No trepitjar sobre el sostre d'aquesta, ni dipositar cap tipus d'objectes.



Enganxar la caseta de les quatre cantonades per al muntatge / desmuntatge.



No aixecar la caseta amb material ple.



Una vegada usat el sanitari, moure repetides vegades la palanca d'accionament de la bomba de
recirculació.



L'extracció de residus, neteja i condicionat del sanitari haurà de realitzar amb equip adequat i per personal
instruït per a això.



El sanitari químic haurà de posicionar en horitzontal i terra ferma, per evitar vessaments del producte
químic.



No s'haurà manipular els productes químics i dipòsits del sanitari si no es realitza per personal qualificat.
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En cas d'emergència per ingestió o contacte amb el producte químic s'ha de seguir les instruccions del
fabricant del mateix, per això seguir les instruccions de l'etiqueta (Qualificació de toxicitat: Nociu), que
amb caràcter general es donen a continuació.

Primers auxilis:
a) Ingestió: Fer beure abundant aigua i provocar el vòmit. Traslladar immediatament el ferit a un hospital
amb l'etiqueta del producte.
b) Inhalació: Traslladar el ferit a l'aire lliure. Traslladar immediatament el ferit a un hospital perquè se li
subministri oxigen i portar l'etiqueta del producte.
c) Contacte amb la mucosa dels ulls: Rentar amb abundant aigua durant 10-15 minuts. Traslladar
immediatament el ferit a un hospital amb l'etiqueta del producte
d) Contacte amb la pell: Rentar intensament amb abundant aigua. Si manifesta posteriorment irritació a les
zones traslladar immediatament el ferit a un hospital amb l'etiqueta del producte.
6.2.7 Tallers
Relació dels tallers que al llarg de l'execució de l'obra es van a establir en determinades àrees de la mateixa,
conforme s'especifica en els plans.
Ferralla
El taller de ferralla disposarà d'una distribució de les àrees de treball i organització en la qual predomini
l'ordre i la neteja en els treballs.
El taller es compon de les següents àrees de treball:
1. Magatzem d'acers classificats pels seus diàmetres i longituds.
2. Banc de tall. S'utilitzarà cisalla elèctrica i cisalla manual, estaran protegides sota sostre.
3. Banc de marcatge i doblat. S'utilitzarà dobladora manual.
4. Àrea de muntatge de les armadures.
5. Magatzem d'armadures modelades.
6. Els treballs que es realitzaran en aquest tipus de taller seran els específics de la manipulació d'acer i
muntatge d'armadures.
L'ordre dels treballs serà el següent:
1. S'emmagatzemaran els acers d'acord als seus diàmetres i longituds per facilitar la seva recerca.
2. Es tallaran els acers en les longituds que s'estableixi en el projecte.
3. Es doblaran les barres per on s'hagi realitzat la marxa.
4. Es muntaran les armadures acord amb els plànols d'especejament d'armadures en el projecte d'execució.
5. S'aniran emmagatzemant a mesura que acabant i ordenats d'acord a la seva posterior utilització.
6. Es col·locaran les armadures en obra.
Il·luminació i font d'energia
El taller disposarà d'un quadre de connexions elèctriques, segons ve especificat en el pla d'aquest projecte.
S'il·luminarà qualsevol àrea de treball del taller, si per la longitud i les bones condicions del treball així ho
exigeixen.
En tot cas es complirà amb el Reglament sobre il·luminació Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
Identificació de riscos


Talls i punxades.
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Electrocucions per manipulació de la cisalla.



Ferides i rascades per manipulació d'armadures.



Sobreesforços per manipulació de doblec manual.



Cremades per espurnes produïdes durant el tall dels rodons.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors


S'ha d'utilitzar roba i equip de protecció adequat.



Per tal de facilitar la seva manipulació, els ferros per al formigó armat s'han d'emmagatzemar d'acord amb
les seves dimensions fent una classificació amb vista als seus diàmetres i longituds.



L'emmagatzematge dels ferros estarà sobre una plataforma elevada per evitar fatiga no necessària, per al
personal que ho està manipulant.



Les piles dels rodons no han de ser molt altes i s'agafaran de manera que no puguin rodar o s'enfonsi la
pila.



No s'ha d'aixecar, transportar o desplaçar una càrrega que excedeixi el seu pes o pugui comprometre la
seva salut o seguretat. No llevant o transport càrregues manualment, si excedeixen de 50 kg màxim.



Es nomenarà un encarregat i responsable dels treballs que s'efectuen en el taller i en obra pel que fa al
ferrallat dels acers.



La cisalla s'ha de mantenir ben afilada. No aproximar les mans ni els peus a la fulla. Utilitzar cisalles que
tinguin una palanca de longitud adequada i un dispositiu anticaiguda.



Si la cisalla és elèctrica, complirà amb les normes de seguretat sobre aparells elèctrics manuals.



Tant la cisalla com la plegadora seran manejades per especialistes cuidant que utilitzin tots els elements
de protecció personal necessaris per a aquest tipus de treball.



Els bancs de treball estaran folrats de planxa de ferro per evitar accidents produïts per estelles de fusta.



S'ha de disposar d'una àrea d'emmagatzematge d'armadures modelades ordenades segons el seu ordre
d'utilització i s'apilaran de manera que, cap persona pugui ser lesionada per la caiguda o bolcada de les
armadures i quedi espai suficient perquè les persones no ocupades directament a fer o desfer les piles
perquè romanguin al marge de la zona on s'efectuen aquests treballs. A més que les piles que no quedin a
prop de la vora d'una excavació de manera que comportin perill de despreniment i caigudes de terres o
materials.



Les piles no han de quedar prop de la vora d'una excavació de manera que comportin perill de
despreniment i caigudes de terres o de materials.



Abans d'extreure les piles d'armadures modelades, aclarida la zona de treball, tot el que pugui ocasionar
perill d'accident, com obstacles, escapçadures de rodons, etc.



Procedir a agafar armadures modelades d'una pila des de la part superior d'aquesta i sempre baixa
vigilància d'una persona competent.

Equips de protecció individual


Casc de seguretat.



Roba de treball.



Guants de cuir.



Màscara de protecció.
Encofrats

La distribució de les àrees de treball haurà de tenir una bona organització, en la que predomini l'ordre i neteja
dels treballs.
El taller es compondrà dels següents àrees de treball:


Emmagatzematge de taulons i planxes.



Banc de traçat dels encofrats.



Banc de tall i planejament de la fusta. S'utilitzarà serra circular i planejadora i estaran protegides sota
sostre.
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Bancs de muntatge dels encofrats.



Emmagatzematges de encofrats acabats.



Els treballs que es realitzaran en aquest tipus de taller seran els específics en la manipulació de fusta,
realització, muntatge i desmuntatge d'encofrat.



L'ordre dels treballs serà el següent:



Emmagatzemar els taulers de diferents llargs i taules que s'utilitzaran per a la confecció dels encofrats.



Marca dels perfils dels encofrats necessaris.



Desencofrar les peces quan aquestes hagin adquirit suficient resistència de manera que no comportin
perill d'accidents.

Il·luminació i font d'energia


El taller disposarà d'un quadre de connexions elèctric per a l'alimentació de la serra circular i raspalladora,
tal com ve especificat en el pla de detall del projecte.



S'il·luminarà qualsevol àrea de treball del taller si per a la seguretat i les bones condicions de treball així
ho exigeixen.

Identificació de riscos


Ferides i cops en la manipulació de taulons, taules i planxes.



Talls i punxades.



Electrocucions per la utilització de la serra circular i planejadora.



Explosions o incendis.



Caigudes de personal al buit, en l'operació de desencofrat o encofrat.



Sobreesforços en l'emmagatzematge d'encofrats acabats, etc.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors


Tots els operaris ocupats en aquest tipus de treball hauran d'utilitzar roba i equip de protecció adequat
com són: guants de cuir, de treball ajustat, casc de seguretat, ulleres protectores, calçat de seguretat i
altres equips de protecció personal necessaris.



La situació del taller d'encofrat no molestarà als emmagatzematges adjacents, ni impedirà la circulació de
vehicles ni el pas de personal cap a l'obra. Hi haurà una zona accessible per a la càrrega i descàrrega de
materials.



Es evitarà que la fusta estigui escampada. Procurant emmagatzemar en piles i classificar segons les seves
escairades i longituds.



Els taulons i planxes s'emmagatzemaran en alt, sobre suports.



Es fixaran les vies de circulació tant d'accés del material, com de sortida dels encofrats confeccionats.



Els suports han d'estar ben anivellats i descarregar sobre terra ferma.



Els taulons i planxes han d'estar separats per llistons col·locats transversalment.



No es realitzaran sobreesforços. Cap treballador ha aixecar o transportar qualsevol càrrega amb un pes
superior a 50 kg com a màxim.



No s'amuntegaran els taulers, planxes o els cofres acabats prop de la vora d'una excavació, de manera que
comporti perill de despreniment o caiguda de terres o material.



Les piles es faran o desfaran de manera que cap persona pugui quedar lesionada per la caiguda, bolcada o
trencament dels taulons, plaques o encofrats.



No s'haurà de pujar sobre els materials apilats mentre es fan o desfan les piles.



Per procedir a desfer una pila es començarà per la part superior.



Es farà càrrec dels treballs una persona responsable, competent, i aquesta ordenarà i dirigirà els treballs a
realitzar.



Només s'utilitzaran les màquines de treballar de la fusta, persona qualificada per a això.
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No de distraurà l'operari de la màquina mentre estigui funcionant aquesta.



No s'allunyarà cap treballador abans d'haver aturat prèviament la màquina ja sigui serra circular o
raspalladora.



No s'haurà de tractar de reajustar cap màquina, desempallegar-se de qualsevol tros de fusta que s'hagi
pogut embussar-se en ella mentre estigui funcionant.



No s'hauran de treure amb les mans les encenalls, les serradures, etc., De les màquines ni a prop d'elles
mentre estiguin funcionant.

Si la serra o la planejadora és de velocitat ajustable:


La seva posada en marxa només ha de ser possible a la velocitat més baixa.



S'ha d'indicar la seva velocitat de funcionament.



Les peces de fusta (taulers, taules o planxes) que vagin a treballar hauran, guiar-se o subjectar de manera
adequada.



Si les peces de fusta són llargues, els extrems d'aquestes han de recolzar sobre cavallets o altres bastides
apropiats que no comportin risc d'accident.



Es hauran de guiar o empènyer amb un pal les peces de fusta de petites dimensions.



Tant la serra circular com la planejadora hauran de complir amb les normes de seguretat sobre aparells
elèctrics manuals especificats en l'apartat de bastides auxiliars d'obra.



La serra circular ha d'estar proveïda de resguard de manera que cobreixi tot el possible la part exposada
de la serra per damunt de la taula. Serà fàcilment ajustable i protegirà al treballador de estelles, contra tot
contacte accidental amb el full i dents de serra trencats.



Les parts de la serra circular situades per sota de la taula han d'estar ben protegides.



La serra circular ha d'estar proveïda de fulles divisòries, sòlides i rígides fàcilment ajustables.



La amplada de l'obertura de la taula per al pas de la fulla haurà de ser el més reduïda possible.



Els carros o taules han d'estar ben subjectes de manera que no puguin sortir de les guies.



S'inspeccionarà i es farà una revisió periòdica de la serra circular i la planejadora per al seu bon ús i
funcionament.



Si la serra circular és de velocitat ajustable no sobrepassarà la velocitat màxima del full recomanada pel
fabricant.



No s'han d'ajustar les fulles o les guies de les serres mentre està en marxa si en pot comportar perill.



Una vegada desconnectada la serra, no s'haurà de frenar fent pressió sobre el full.



Es prendran precaucions per impedir que els retalls de fusta es travin en el full, així com impedir més el
rebuig de la peça que s'està treballant.



La màquina raspalladora estarà equipada amb capçals portaganivetes cilíndriques i estarà proveïda de
resguard que cobreixi la ranura de tall en tota la longitud i amplada.



A més serà de fàcil ajustament tant en sentit horitzontal com en vertical. Les obertures de tall de les taules
de la màquina raspalladora hauran de ser el més petites possible.



Es protegiran mitjançant resguards les fulles que es trobin exposades per sota de la taula de tall.



Es prohibirà pujar damunt del banc de serrat o raspallat.



Es disposarà d'una caixa perquè s'aboquin en ella restes de fusta i claus arrencats.



Si la seguretat així ho exigeix, es disposarà d'un extintor d'incendis.



Es netejarà immediatament la fusta reutilitzable.



En desencofrar, els claus es trauran amb l'ajuda de potes de cabra, tenalles, o bé es reblar, usant sempre
les eines adequades.



Les fustes i altres elements provinents del desencofrat s'amuntegaran a una distància prudent de la zona
de treball de manera que quedi lliure d'obstacles.

Equips de protecció individual


Casc de seguretat.



Roba de treball.
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Guants de cuir.



Mascaretes de protecció.

6.2.8

Magatzems

Relació dels magatzems que al llarg de l'execució de l'obra es van a establir en determinades àrees de la
mateixa, conforme s'especifica en els plans.
Màquines eina
Amb la distribució de les àrees de treball s'ha de fer una bona organització, en la que predomini l'ordre i
neteja en els llocs de l'emmagatzematge cobert de les màquines d'eines.
El magatzem es compon de les següents àrees:
- D'emmagatzematge de les màquines eines.
- D'emmagatzematge de peces de les màquines eines.
- D'emmagatzematge d'accessoris de les màquines eines.
Senyalització del Magatzem


Senyalització d'accés només a personal autoritzat.



Marcatge dels accessos al magatzem.



Senyalització lluminosa d'emergència.

Identificació de riscos


Caiguda d'objectes per desplom.



Caiguda d'objectes per esfondrament.



Caiguda de persones al mateix nivell.



Cops, talls, etc... durant la manipulació o transport de les màquines eines.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors


Es mantindrà l'ordre i la neteja en el magatzem i els seus voltants.



El magatzem tindrà il·luminació bé sigui natural o en absència d'aquesta, artificial.



Els operaris disposaran dels EPI’s corresponents.



Les zones d'emmagatzematge, càrrega, descàrrega i moviment de material, es trobarà delimitades,
cadascuna d'elles.



Comprovar que les instal·lacions s'adapten a les màquines eines a emmagatzemar.



La seva ubicació permetrà una fàcil comunicació per facilitar la càrrega i descàrrega de les màquines
eines, i dels seus accessoris.



Es col·locarà l'adequada senyalització.



Es disposarà d'extintors a l'interior del magatzem.
Petit material auxiliar

Amb la distribució de les àrees de treball haurà d'haver una bona organització, en la que predomini l'ordre i
neteja en els llocs de l'emmagatzematge cobert de petit material auxiliar.
El magatzem es compon de les següents àrees:
- D'emmagatzematge del petit material auxiliar, embalat.
- D'emmagatzematge del petit material auxiliar, solt.
- D'emmagatzematge de peces o accessoris del petit material auxiliar.
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Senyalització del Magatzem.


Senyalització d'accés només a personal autoritzat



Marcatge dels accessos al magatzem.



Senyalització lluminosa d'emergència.

Identificació de riscos.


Caiguda d'objectes per desplom.



Caiguda d'objectes per esfondrament.



Caiguda de persones al mateix nivell.



Cops, talls, etc... durant la manipulació o transport del petit material auxiliar.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors


Es mantindrà l'ordre i la neteja en el magatzem i els seus voltants.



El magatzem tindrà il·luminació bé sigui natural o en absència d'aquesta artificial.



Els operaris disposaran dels EPI’s corresponents.



Les zones d'emmagatzematge, càrrega, descàrrega i moviment de material, es trobarà delimitades,
cadascuna d'elles.



Comprovar que les instal·lacions s'adapten al petit material auxiliar emmagatzemar.



La seva ubicació permetrà una fàcil comunicació per facilitar la càrrega i descàrrega del petit material
auxiliar, i dels seus accessoris.



Es col·locarà l'adequada senyalització.



Es disposarà d'extintors a l'interior del magatzem.
Materials

Amb la distribució de les àrees de treball s'ha de preveure una bona organització, en la que predomini l'ordre i
neteja en els llocs de l'emmagatzematge cobert del material.
El magatzem es compon de les següents àrees:
- D'emmagatzematge del material, embalat.
- D'emmagatzematge del material, solt.
Senyalització del Magatzem


Senyalització d'accés només a personal autoritzat.



Marcatge dels accessos al magatzem.



Senyalització lluminosa d'emergència.

Identificació de riscos


Caiguda d'objectes per desplom.



Caiguda d'objectes per esfondrament.



Caiguda de persones al mateix nivell.



Exposicions a les radiacions perilloses que es per determinats materials.



Cops, talls, etc... durant la manipulació o transport del material a emmagatzemar.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors


Es mantindrà l'ordre i la neteja en el magatzem i els seus voltants.
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El magatzem tindrà il·luminació bé sigui natural o, si absència d'aquesta artificial.



El magatzem tindrà ventilació ja sigui natural o en la seva absència d'aquesta artificial, per evacuar les
emanacions i vapors de certs materials.



Els operaris disposaran dels EPIs corresponents.



Les zones d'emmagatzematge, càrrega, descàrrega i moviment de material, es trobarà delimitades,
cadascuna d'elles.



Comprovar que les instal·lacions s'adapten al material a emmagatzemar.



La seva ubicació permetrà una fàcil comunicació per facilitar la càrrega i descàrrega del material.



Es col·locarà l'adequada senyalització.



Es disposarà d'extintors a l'interior del magatzem.
Aplecs – Paletitzat

Amb la distribució de les àrees de treball es farà una bona organització, en la que predomini l'ordre i neteja en
els llocs de recollida de material paletitzat.
Senyalització del Aplec.


Senyalització d'accés només a personal autoritzat.



Marcatge de la zona de recollida.



Es tancarà la zona de recollida.

Identificació de riscos


Caiguda d'objectes per desplom.



Caiguda d'objectes per esfondrament.



Caiguda de persones al mateix nivell.



Cops, talls, etc... durant la manipulació o transport del material a apilar.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors


Es mantindrà l'ordre i la neteja a la zona de abassegaments i els seus voltants.



Els operaris disposaran dels EPI’s corresponents.



La zona de recollida, càrrega, descàrrega i moviment de material, es trobarà delimitades, cadascuna
d'elles.



La seva ubicació permetrà una fàcil comunicació per facilitar la càrrega i descàrrega del material
paletitzat.



Es col·locarà l'adequada senyalització.
Aplecs – Aplecs amuntegats

Amb la distribució de les àrees de treball s'ha de fer una bona organització, en la que predomini l'ordre i
neteja en els llocs de recollida de material a munt.
Senyalització del Aplec


Senyalització d'accés només a personal autoritzat.



Marcatge de la zona de recollida.



Es tancarà la zona de recollida.

Identificació de riscos


Caiguda d'objectes per desplom.



Caiguda d'objectes per esfondrament.

Plaça Verdaguer, 2
08960 – Sant Just Desvern
Telèfon 93 480 48 00
Fax 93 480 48 79
c/e: ajuntament@santjust.cat



Caiguda de persones al mateix nivell.



Cops, talls, etc... durant la manipulació o transport del material a apilar.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors


Es mantindrà l'ordre i la neteja a la zona de abassegaments i els seus voltants.



Els operaris disposaran dels EPIS corresponents.



La zona de recollida, càrrega, descàrrega i moviment de material, es trobarà delimitades, cadascuna
d'elles.



La seva ubicació permetrà una fàcil comunicació per facilitar la càrrega i descàrrega del material
emmagatzemat a munt.



Es col·locarà l'adequada senyalització.
Aplecs – Ferralla

Es tractarà que amb la distribució de les àrees de treball hi hagi una bona organització, en la que predomini
l'ordre i neteja en els llocs de recollida de ferralla.
Senyalització del Aplec.


Senyalització d'accés només a personal autoritzat.



Marcatge de la zona de recollida de ferralla.



Es tancarà la zona de recollida de ferralla.

Identificació de riscos


Caiguda d'objectes per desplom.



Caiguda d'objectes per esfondrament.



Caiguda de persones al mateix nivell.



Cops, talls, etc... durant la manipulació o transport de la ferralla.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors


Es mantindrà l'ordre i la neteja a la zona de abassegaments i els seus voltants.



Els operaris disposaran dels EPIS corresponents.



La zona de recollida, càrrega, descàrrega i moviment de material, es trobarà delimitades, cadascuna
d'elles.



La seva ubicació permetrà una fàcil comunicació per facilitar la càrrega i descàrrega de la ferralla.



Es col·loqués l'adequada senyalització.
Aplecs – Fustes

Amb la distribució de les àrees de treball hi haurà una bona organització, en la que predomini l'ordre i neteja
en els llocs de recollida de fustes.
Senyalització del Aplec.


Senyalització d'accés només a personal autoritzat.



Marcatge de la zona de recollida de fustes.



Es tancarà la zona de recollida de fustes.

Identificació de riscos


Caiguda d'objectes per desplom.
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Caiguda d'objectes per esfondrament.



Caiguda de persones al mateix nivell.



Cops, talls, etc... durant la manipulació o transport de la fusta.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors


Es mantindrà l'ordre i la neteja a la zona de abassegaments i els seus voltants.



Els operaris disposaran dels EPI’s corresponents.



La zona de recollida, càrrega, descàrrega i moviment de material, es trobarà delimitades, cadascuna
d'elles.



La seva ubicació permetrà una fàcil comunicació per facilitar la càrrega i descàrrega de la fusta.



Es col·locarà l'adequada senyalització.
Aplecs – Runes

Amb la distribució de les àrees de treball haurà d'haver una bona organització, en la que predomini l'ordre i
neteja en els llocs de recollida de runes.
Senyalització del Aplec


Senyalització d'accés només a personal autoritzat.



Marcatge de la zona de recollida de runes.



Es tancarà la zona de recollida de runes.

Identificació de riscos


Caiguda d'objectes per desplom.



Caiguda d'objectes per esfondrament.



Caiguda de persones al mateix nivell.



Cops, talls, etc... durant la manipulació o transport de les runes.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
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Es mantindrà l'ordre i la neteja a la zona de abassegaments i els seus voltants.



Els operaris disposaran dels EPIS corresponents.



La zona de recollida, càrrega, descàrrega i moviment de material, es trobarà delimitades, cadascuna
d'elles.



La seva ubicació permetrà una fàcil comunicació per facilitar la càrrega i descàrrega de la runa.



Es col·locarà l'adequada senyalització.

Prevenció en els equips tècnics

Relació de maquines, ferramentes, instruments o instal·lació emprats en l'obra que complexen les condicions
tècniques i d'utilització que es determinen en l'annex IV del R.D. 1627/97 així com en la seva reglamentació
especifica i que van a utilitzar-se o la utilització de la qual està prevista en aquesta obra, amb identificació dels riscos
laborals indicant les mesures preventives i proteccions tècniques a controlar i reduir tals riscos, incloent la
identificació de riscos en relació amb l'entorn de l'obra en què es troben.
7.1

Maquinària d’obra
7.1.1 Maquinària de moviment de terres
Retroexcavadora
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
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La retroexcavadora s'emprarà bàsicament per obrir rases destinades a canonades, cables, drenatges, etc. així
com per l'excavació de fonaments per a edificis i l'excavació de rampes en solars quan l'excavació d'aquests
s'ha realitzat amb pala carregadora.
Utilitzarem aquest equip perquè permet una execució precisa, ràpida i la direcció del treball està constantment
controlada. La força d'atac de la cullera és molt més gran que amb la draga, la qual cosa permet utilitzar-la en
terrenys relativament durs. Les terres no poden dipositar més que a una distància limitada per l'abast dels
braços i les plomes.
Les culleres estan muntades en l'extremitat del braç, articulat al capdavant de ploma, aquesta al seu torn, està
articulada sobre la plataforma.
L'operació de càrrega es fa per tracció cap a la màquina com a l'extensió del braç permet la descàrrega.
L'obertura de rases destinades a les canalitzacions, a la col·locació de cables i de drenatges, es facilita amb
aquest equip; l'amplada de la cullera és la que determina la de la rasa. Aquesta màquina s'utilitza també per a
la col·locació i instal·lació dels tubs i drens de gran diàmetre i per efectuar el farciment de l'excavació.
Quan el lloc disponible ho permeti s'utilitzarà aquest mateix equip per efectuar les excavacions en rasa
requerides per les fonamentacions d'edificis.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
RISC

PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Contacte amb
substàncies
químiques

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Xoc contra altres
vehicles

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Seccionament o
aixafament de
membres

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Cremades

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Atrapaments

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Projecció de
pedres

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Cops

Mitja

Lleugerament
Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Atropellaments
per falta de
visibilitat,
velocitat
inadequada o
altres causes

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Vibracions

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada


Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina).



Roba de treball.



Guants de cuir.



Cinturó elàstic antivibratori.



Calçat antilliscant.
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Botes impermeables (terreny enfangat).



Protecció de l'aparell respiratori en treballs amb terres amb partícules de pols en suspensió, s'haurà de fer
ús de màscares.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors


Hauran d'anar proveïdes de cabina antibolcada, seient anatòmic i disposició de controls i comandaments
perfectament accessibles per l'operari.



Els camins de circulació interna de l'obra, es cuidaran per evitar flonjalls i enfangats excessius que
disminueixin la seguretat de la circulació de la maquinària.



No s'admetran en aquesta obra màquines que no vinguin amb la protecció de cabina antibolcada o pòrtic
de seguretat.



Es prohibirà que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa.



Es prohibirà que els conductors abandonin la pala amb la cullera hissada i sense recolzar a terra.



La cullera durant els transports de terres, romandrà el més baixa possible per poder desplaçar-se amb la
màxima estabilitat.



Els ascensos o descensos en càrrega de la màquina s'efectuaran sempre utilitzant marxes curtes.



La circulació sobre terrenys desiguals s'efectuarà a velocitat lenta.



Es prohibirà transportar persones a l'interior de la cullera.



Es prohibirà hissar persones per accedir a treballs puntuals utilitzant la cullera.



Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades d'un extintor, timbrat i amb les revisions al dia.



Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades de llums i botzina de retrocés.



Es prohibirà arrencar el motor sense abans assegurar-se que no hi ha ningú a l'àrea d'operació de la pala.



Els conductors s'han d'assegurar que no hi ha perill per als treballadors que es trobin a l'interior de pous o
rases pròxims al lloc d'excavació.



S'acotarà a una distància igual a la de l'abast màxim del braç excavador, l'entorn de la màquina. Es
prohibeix a la zona, la realització de treballs la permanència de persones.



Es prohibirà en aquesta obra utilitzar la retroexcavadora com una grua, per a la introducció de peces,
canonades, etc., a l'interior de les rases.



Es prohibeix realitzar treballs en l'interior de les rases o rases, a la zona d'abast del braç de la retro.



Als maquinistes d'aquestes màquines se'ls comunicarà per escrit la normativa preventiva, abans de l'inici
dels treballs.
Pala carregadora

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
La utilització de pales muntades sobre tractor són màquines necessàries en aquesta obra, ja que són aptes per
a diversos treballs, però especialment per a moviment de terres.
La pala carregadora, és a dir la pala mecànica composta d'un tractor sobre erugues o pneumàtics equipat d'una
cullera el moviment d'elevació s'aconsegueix mitjançant dos braços articulats, realitzarà diverses funcions.
La funció específica de les pales carregadores en aquesta obra és la càrrega, transport a curta distància i
descàrrega de materials.
Es podran utilitzar alguna d'aquests tres tipus:
a) Amb cullera dotada de moviment vertical.
b) Amb cullera que descarrega cap enrere.
c) Amb cullera dotada de moviments combinats horitzontals i verticals.
Alguna d'aquestes pales carregadores tenen moviment de rotació, però només són utilitzables en terrenys molt
tous o terres prèviament esponjades.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
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RISC

PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Contacte amb
substàncies
químiques

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Xoc contra altres
vehicles

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Seccionament o
aixafament de
membres

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Cremades

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Atrapaments

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Projecció de
pedres

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Cops

Mitja

Lleugerament
Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Atropellaments
per falta de
visibilitat,
velocitat
inadequada o
altres causes

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Vibracions

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada


Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina).



Roba de treball.



Guants de cuir.



Cinturó elàstic antivibratori.



Calçat antilliscant.



Botes impermeables (terreny enfangat).

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors


Els camins de circulació interna de l'obra, es cuidaran per evitar flonjalls i enfangats excessius que
disminueixin la seguretat de la circulació de la maquinària.



No s'admetran en aquesta obra màquines que no vinguin amb la protecció de cabina antibolcada o pòrtic
de seguretat.



Es prohibirà que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa.



Es prohibirà que els conductors abandonin la pala amb la cullera hissada i sense recolzar a terra.



La cullera durant els transports de terres, romandrà el més baixa possible per poder desplaçar-se, amb la
màxima estabilitat.



Els ascensos o descensos en càrrega de la màquina s'efectuaran sempre utilitzant marxes curtes.



La circulació sobre terrenys desiguals s'efectuarà a velocitat lenta.



Es prohibirà transportar persones a l'interior de la cullera.



Es prohibirà hissar persones per accedir a treballs puntuals mitjançant la cullera.



Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades d'un extintor, timbrat i amb les revisions al dia.
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Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades de llums i botzina de retrocés.



Es prohibirà arrencar el motor sense abans assegurar-se que no hi ha ningú a l'àrea d'operació de la pala.



Els conductors s'han d'assegurar que no hi ha perill per als treballadors que es trobin a l'interior de pous o
rases pròxims al lloc d'excavació.



Als maquinistes d'aquestes màquines se'ls comunicarà per escrit la normativa preventiva, abans de l'inici
dels treballs.

7.1.2 Màquines i Equips d’elevació
Carretons elevadors
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
S'utilitzarà en aquesta obra el carretó elevador per moure els materials des del punt de descàrrega fins als
diferents punts on van a utilitzar.
El carretó elevador ofereix, al mateix temps, un sistema de transport i d'elevació, d'aquesta manera, evita la
necessitat de muntacàrregues o de qualsevol tipus de maquinària d'elevació. Fins i tot quan es requereix un
muntacàrregues, el carretó elevador és necessària, particularment des que els materials vénen embalats segons
unes normes que s'ajusten a les característiques dels carretons elevadors.
Tenen la possibilitat de transportar, tant horitzontalment com verticalment, i aixecar càrregues de diverses
tones, encara que per les obres de construcció dels carretons de 1000 a 5000 kg. són les més usuals.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
RISC

PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Atropellament
de persones

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Bolcades

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Col·lisions

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Atrapaments

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Caigudes al
pujar o baixar
del vehicle

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Vibracions

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Soroll ambiental

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Talls

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Contactes amb
energia elèctrica

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Cremades
durant el
manteniment

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Sobreesforços

Alta

Lleugerament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Plaça Verdaguer, 2
08960 – Sant Just Desvern
Telèfon 93 480 48 00
Fax 93 480 48 79
c/e: ajuntament@santjust.cat

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada


Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina).



Roba de treball.



Guants de cuir.



Calçat antilliscant.



Roba d'abric (en temps fred).

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
El contractista s'ha d'assegurar que és manejada per treballadors amb competència i coneixement que han
estat adquirits per mitjà de l'educació, formació i experiència pràctica rellevant.
La utilització d'aquest equip s'ha de fer d'acord amb el manual d'instruccions del fabricant. En cas de no
disposar d'aquest manual, s'han d'atendre les instruccions elaborades en el document d'adequació de l'equip al
RD 1215/1997 redactat per personal competent.
A.

Normes de maneig:

1. Manipulació de càrregues:


La manipulació de càrregues s'hauria de fer guardant sempre la relació donada pel fabricant entre la
càrrega màxima i l'alçada a la qual s'ha de transportar i descarregar.



Recollir la càrrega i elevar-la uns 15 cm. sobre el sòl per al transport de la mateixa.



Circular portant el pal inclinat el màxim cap enrere.



Situar el carretó davant del lloc previst i en posició precisa per dipositar la càrrega.



Elevar la càrrega fins a l'alçada necessària mantenint el carretó frenada. Per a alçades superiors a 4 m
programar les altures de descàrrega i càrrega amb un sistema automatitzat que compensi la limitació
visual que es produeix a distàncies altes.



Avançar el carretó fins que la càrrega es trobi sobre el lloc de descàrrega.



Situar les forquilles en posició horitzontal i dipositar la càrrega, separant després lentament.



S’efectuaran les mateixes operacions a la inversa en cas de desapilat.



La circulació sense càrrega s'haurà de fer amb les forquilles baixes.
2. Circulació per rampes:
La circulació per rampes o pendents haurà de seguir una sèrie de mesures que es descriuen a
continuació:

a) Si la pendent té una inclinació inferior a la màxima de la forquilla (a <ß) es podrà circular de front en el
sentit de descens, amb la precaució de portar el pal en la seva inclinació màxima.
b) Si el descens s'ha de realitzar per pendents superiors a la inclinació màxima de la forquilla (a> ß), el
mateix s'ha de realitzar necessàriament marxa enrere.
c) L'ascens s'haurà de fer sempre marxa endavant.
B.

Inspeccions prèvies a la posada en marxa i conducció:
Abans d'iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció del carretó que contempli els punts
següents:
a) Rodes (banda de rodatge, pressió, etc.).
b) Fixació i estat dels braços de la forquilla.
c) Inexistència de fuites en el circuit hidràulic.
d) Nivells d'olis diversos.
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e) Comandaments en servei.
f) Protectors i dispositius de seguretat.
g) Frens de peu i de mà.
h) Embragatge, direcció, etc...
i) Avisadors acústics i llums.
En cas de detectar alguna deficiència s'ha de comunicar al servei de manteniment i no utilitzar-se fins
que no s'hagi reparat.
Tota grua en què es detecti deficiència o es trobi avariada haurà de quedar clarament fora d'ús advertint
mitjançant senyalització. Aquesta mesura té especial importància quan l'empresa realitza treball a torns.
C.

Normes generals de conducció i circulació:
Es donen les següents regles genèriques a aplicar per part del conductor del carretó en la jornada de
treball:
a)

No conduir per part de persones no autoritzades.

b)

No permetre que pugi cap persona en el carretó.

c)

Mirar en la direcció d'avanç i mantenir la vista en el camí que recorre.

d)

Disminuir la velocitat a encreuaments i llocs amb poca visibilitat.

e)

Circular per la banda dels passadissos de circulació previstos a aquest efecte mantenint una
distància prudencial amb altres vehicles que el precedeixin i evitant avançaments.

f)

Evitar parades i arrencades brusques i viratges ràpids.

g)

Transportar únicament càrregues preparades correctament i assegurar-se que no xocarà amb
sostres, conductes, etc. per raó d'alçada de la càrrega en funció de l'alçada de pas lliure.

h)

S'han de respectar les normes del codi de circulació, especialment en àrees en les que poden
trobar altres vehicles.

i)

No transportar càrregues que superin la capacitat nominal.

j)

No circular per damunt dels 20 km / h. en espais exteriors i 10 Km / h. en espais interiors.

k)

Quan el conductor abandona el seu carretó s'ha d'assegurar que les palanques estan en punt mort,
motor parat, frens tirats, clau de contacte treta o la presa de bateria retirada. Si està el carretó en
pendent es calçaran les rodes.

l)

Així mateix la forquilla s'ha de deixar en la posició més baixa.

m)

No guardar carburant ni draps greixats en el carretó elevador, es pot calar foc.

n)

Vigilar constantment la pressió dels pneumàtics.

o)

Prendre tota classe de precaucions amb el carretó elevador.

Camió grua de descàrrega
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Grua sobre camió en la qual abans d'iniciar les maniobres de descàrrega, s'instal·laran falques
d'immobilització en les rodes i es fixaran els gats estabilitzadors.
L'utilitzarem en les operacions de descàrrega de materials en l'obra.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
RISC
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PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.

EFICACIA
Caiguda de la
càrrega

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Atrapaments

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Caigudes
accidentals
d’elements de la
mateixa màquina

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Atropellaments
de persones

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Cops per la
caiguda de
paraments

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Caiguda de
l’estructura en
muntatge

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Contactes amb
energia elèctrica

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Cremades
durant el
manteniment

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada


Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina).



Roba de treball.



Guants de cuir.



Cinturó elàstic antivibratori.



Calçat antilliscant.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors


Les maniobres a la grua seran dirigides per un especialista.



Els ganxos de la grua tindran pany de seguretat.



Es prohibirà sobrepassar la càrrega màxima admissible.



El gruista tindrà en tot moment la càrrega suspesa a la vista. Si això no és possible les maniobres seran
dirigides per un especialista.



Les rampes de circulació no superaran en cap cas una inclinació superior al 20%.



Es prohibirà estacionar el camió a menys de 2 metres de la vora superior dels talussos.



Es prohibirà arrossegar càrregues amb el camió.



Es prohibirà la permanència de persones a distàncies inferiors als 5 metres del camió.



Es prohibirà la permanència d'operaris sota les càrregues en suspensió.



El conductor tindrà el certificat de capacitació corresponent.



S'extremaran les precaucions durant les maniobres de suspensió d'objectes estructurals per a la seva
col·locació en obra, ja que hauran operaris treballant en el lloc, i un petit moviment inesperat pot provocar
greus accidents.



No es treballarà en cap cas amb vents superiors als 50 km / h.
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Plataforma elevadora
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
S'utilitzarà en aquesta obra la "Plataforma elevadora" per posicionar als operaris en els diferents punts on van
a realitzar operacions.
La plataforma elevadora ofereix, al mateix temps, un sistema d'elevació de persones i de plataforma de
treball, d'aquesta manera, evita la necessitat d'utilitzar altres mitjans auxiliars o de qualsevol tipus de
maquinària d'elevació.
Seguint les especificacions del fabricant, tenen la possibilitat de transportar/elevar persones, tant horitzontal
com verticalment, i aixecar la càrrega màxima establerta per a aquesta.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
RISC

PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Atropellament
de persones

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Bolcades

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Col·lisions

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Atrapaments

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Xocs contra
objectes o parts
sortints de
l’edifici

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Vibracions

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Soroll ambiental

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Caigudes al
pujar o baixar de
la plataforma

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Contactes amb
energia elèctrica

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Cremades
durant el
manteniment

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Sobreesforços

Alta

Lleugerament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada


Casc de seguretat.



Roba de treball.



Guants de cuir.



Calçat antilliscant.



Roba d'abric (en temps fred).

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
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El contractista s'ha d'assegurar que és manejada per treballadors la competència i coneixement han estat
adquirits per mitjà de l'educació, formació i experiència pràctica rellevant La utilització d'aquest equip s'ha de
fer d'acord amb el manual d'instruccions del fabricant. En cas de no disposar d'aquest manual, s'han d'atendre
les instruccions elaborades en el document d'adequació de l'equip al RD 1215/1997 redactat per personal
competent.
A. Normes de maneig:
La manipulació de càrregues s'hauria de fer guardant sempre la relació donada pel fabricant entre la
càrrega màxima i l'alçada a la qual s'ha de transportar i descarregar.
La circulació de la màquina per variar de posició s'ha de fer sense càrrega.
B. Inspeccions prèvies a la posada en marxa i conducció
Abans d'iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció de la plataforma que contempli els
punts següents:
a) Rodes (banda de rodatge, pressió, etc.).
b) Fixació i estat dels braços.
c) Inexistència de fuites en el circuit hidràulic.
d) Nivells d'olis diversos.
e) Comandaments en servei.
f) Protectors i dispositius de seguretat.
g) Frens.
h) Embragatge, direcció, etc...
i) Avisadors acústics i llums.
j) En cas de detectar alguna deficiència s'ha de comunicar al servei de manteniment i no utilitzar-se fins
que no s'hagi reparat.
k) Tota plataforma on es detecti alguna deficiència o es trobi avariada haurà de quedar clarament fora
d'ús advertint mitjançant senyalització. Aquesta mesura té especial importància quan l'empresa
realitza treball a torns.
C. Normes generals de conducció i circulació:
Es donen les següents regles genèriques a aplicar per part de l'operador de la plataforma en la jornada de
treball:
a) No operar amb ella persones no autoritzades.
b) No permetre que pugi cap persona a la plataforma sense tenir coneixement dels riscos que comporta.
c) Mirar sempre en la direcció d'avanç i mantenir la vista en el camí que recorre durant l'elevació de la
plataforma.
d) Evitar parades i arrencades brusques i viratges ràpids.
e) Transportar únicament persones amb la càrrega màxima establerta i preparada correctament.
f) Assegurar-se que no xocarà amb sostres, conductes, etc. per raó d'alçada.
g) Quan l'operador abandona el seu carretó s'ha d'assegurar que les palanques estan en punt mort, motor
parat, frens tirats, clau de contacte treta o la presa de bateria retirada. Si està el carretó en pendent es
calçaran les rodes.
h) No guardar carburant ni draps greixats a la plataforma elevadora, es pot calar foc.
i) Vigilar constantment la pressió dels pneumàtics.
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j) Prendre tota classe de precaucions al maniobrat amb la plataforma elevadora.
7.1.3 Màquines i Equips de compactació i estès
Dúmper
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
L'utilitzarem en l'obra per a fer tasques d'autocàrrega movent-se per terrenys difícils i superant grans pendents
gràcies a la seva tracció a les quatre rodes.
S'utilitzarà per a les operacions de càrrega i transport d'àrids, maons o enderrocs de manera àgil i eficaç.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
RISC

PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Atropellament
de persones

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Bolcades

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Col·lisions

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Atrapaments

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Sorolls propis i
ambientals

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Despreniment de
les terres

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Vibracions

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Soroll ambiental

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Caigudes al
pujar o baixar de
la màquina

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Talls

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Contactes amb
energia elèctrica

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Cremades
durant el
manteniment

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Els derivats
d’operacions de
manteniment

Alta

Danyós

Important

No
eliminat

95,0

Sobreesforços

Alta

Lleugerament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada


Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina).



Roba de treball.
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Guants de cuir.



Cinturó elàstic antivibratori.



Calçat antilliscant.



Roba d'abric (en temps fred).

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors


Els accessos i camins de l'obra es conservaran en adequat estat per a la circulació, evitant flonjalls i
enfangats excessius.



La màquina haurà d'estacionar sempre en els llocs establerts.



Es senyalitzaran totes les zones, per advertiment dels vehicles que circulen. Així mateix, s'instal·laran
topalls de seguretat de fi de recorregut, davant la coronació dels talls de talussos o terraplens, als quals
s'ha d'aproximar la maquinaria emprada en el moviment de terres.



Abans de posar en servei la màquina, es comprovaran l'estat dels dispositius de frenada, pneumàtics,
bateria, nivells d'oli i aigua, llums i senyals acústics i d'alarma.



L'operari que manegi la màquina ha de ser qualificat, amb bona capacitat visual, experiència i domini de
la màquina.



Els accidents més freqüents són ocasionats pel basculament de la màquina, per això serà necessari no
carregar exageradament, sobretot en terrenys amb gran declivi. La seva velocitat en aquestes operacions
s'ha de reduir per sota dels 20 km / h.



No es carregarà mes de la càrrega màxima marcada.



Les pendents es podran remuntar de forma més segura en marxa cap enrere, perquè en cas contrari, podria
bolcar.



Es prohibeix transportar peces que sobresurtin lateralment del cubilot.



Els dumpers, sobretot els de gran capacitat, presenten seriosos perills en els desplaçaments cap enrere per
la seva poca visibilitat, per això hauran d'incorporar avisadors automàtics acústics d'aquesta operació.



Es col·locaran límits que impedeixin el retrocés.



Serà imprescindible disposar de pòrtic de seguretat antibolcada, amb cinturó de seguretat complementari
a ell.



Es prohibirà la circulació per pendents superiors al 20 per cent o al 30 per cent, en terrenys humits o secs,
respectivament.
Camió de transport

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Utilitzarem el camió de transport en diverses operacions en l'obra, per la capacitat de la cubeta, utilitzant-se
en transport de materials, terres, i altres operacions de l'obra, permetent realitzar notables economies en temps
de transport i càrrega.
Permeten obtenir un rendiment òptim de la part motriu, reduint els temps d'espera i de maniobra al costat de
l'excavadora.
La pista que uneixi els punts de càrrega i descàrrega ha de ser prou ampla per permetre la circulació fins i tot
la cruïlla d'ells.
Aquest tipus de transport ha estat triat perquè es considera que per la naturalesa de les operacions a realitzar
en l'obra és el més apropiat des del punt de vista de la seguretat.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
RISC

PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Atropellament
de persones

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0
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Bolcades per
fallida dels
talussos

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Bolcades per
desplaçament de
càrrega

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Atrapaments

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Atropellament
de persones
(entrada, sortida,
etc...)

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada


Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina).



Roba de treball.



Guants de cuir.



Cinturó elàstic antivibratori.



Calçat antilliscant.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors


Si es tracta d'un vehicle de marca i tipus que prèviament no ha utilitzat, demani les instruccions
pertinents.



Abans de pujar a la cabina per arrencar, inspeccionar al voltant i sota el vehicle, per si hi hagués alguna
anomalia.



S'haurà de fer sonar el clàxon immediatament abans d'iniciar la marxa.



Es comprovaran els frens després d'un rentat o d'haver travessat zones d'aigua.



No es podrà circular per la vora d'excavacions o talussos.



Quedarà totalment prohibit la utilització de mòbils (telèfon mòbil particular) durant el maneig de la
maquinària.



No s'ha de circular mai en punt mort.



No s'ha d'circular massa proper al vehicle que dugui al davant.



No haurà de transportar passatgers fora de la cabina.



S'ha de baixar el basculant immediatament després d'efectuar la descàrrega, evitant circular amb el
aixecat.



No s'haurà de realitzar revisions o reparacions amb el basculant aixecat, sense haver-ho calçat
prèviament.



Tots els camions que realitzen tasques de transport en aquesta obra estaran en perfectes condicions de
manteniment i conservació.



Abans d'iniciar les tasques de càrrega i descàrrega haurà el fre de mà posat i les rodes estaran
immobilitzades amb falques.



L'hissat i el descens de la caixa es realitzarà amb escala metàl·lica subjecta al camió.



Si cal, les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per l'encarregat de seguretat.



La càrrega es taparà amb una lona per evitar despreniments.



Les càrregues es repartiran uniformement per la caixa, i si cal es lligaran.

A. Mesures Preventives a seguir en els treballs de càrrega i descàrrega:
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L'encarregat de seguretat o l'encarregat d'obra, lliurarà per escrit el següent llistat de mesures preventives
al cap de la quadrilla de càrrega i descàrrega. D'aquest lliurament quedarà constància amb la signatura del
cap de quadrilla al peu d'aquest escrit.



Demanar guants de treball abans de fer treballs de càrrega i descàrrega, s'evitaran lesions molestes a les
mans.



Utilitzar sempre calçat de seguretat, s'evitaran cops als peus.



Pujar a la caixa del camió amb una escala.



Seguir sempre les indicacions del cap de l'equip, és un expert que vigila que no hagin accidents.



Les càrregues suspeses s'han de conduir amb cordes i no tocar mai directament amb les mans.



No saltar a terra des de la caixa, per perill de fractura dels talons.
Camió dúmper

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Aquest tipus de dúmper s'utilitzarà en l'obra per transportar grans volums de terres o roques a distàncies
superiors als 20 m. per pistes fora de tot tipus de carretera o vial convencional.
La pista que uneixi els punts de càrrega i descàrrega ha de ser prou ampla per permetre la circulació fins i tot
la cruïlla d'ells.
Els avantatges d'aquests dumpers sobre altres sistemes són:
-

Gran capacitat de càrrega.

-

Baix cost per m3 de material transportat.

-

Treballen a ple rendiment en llocs que altres camions no poden fer-ho.

-

Superen grans pendents.

Aquest tipus de transport de terres o roques ha estat triat perquè es considera que per la naturalesa de les
operacions a realitzar en l'obra és el més apropiat des del punt de vista de la seguretat.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
RISC

PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Atropellament
de persones

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Bolcades

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Col·lisions

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Atrapaments

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Sorolls propis i
ambientals

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Despreniment de
terres

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Vibracions

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Soroll ambiental

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Caigudes al
pujar o baixar de
la màquina

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5
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99,0

Talls

Mitja

Danyós

Moderat

99,0

Contactes amb
energia elèctrica

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Cremades
durant el
manteniment

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Els derivats
d’operacions de
manteniment

Alta

Danyós

Important

No
eliminat

95,0

Sobreesforços

Alta

Lleugerament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada


Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina).



Roba de treball.



Guants de cuir.



Cinturó elàstic antivibratori.



Calçat antilliscant.



Roba d'abric (en temps fred).

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
A. Mesures preventives de caràcter general:
Els camions dúmper que treballin en aquesta obra disposaran dels següents mitjans en perfecte estat de
funcionament:


Fars de marxa cap endavant.



Fars de marxa cap enrere.



Intermitents d'avís de gir.



Estaques de posició davanters i posteriors.



Servofrè.



Fre de mà.



Avisador acústic automàtic de marxa enrere.



Cabina antibolcada antiimpacte.



Aire condicionat a la cabina.



Tendals per a cobrir la càrrega

B. Manteniment diari:
Diàriament, abans de començar el treball, s'inspeccionarà el bon estat de:


Motor.



Sistemes hidràulics



Frens.



Direcció.



Llums.



Avisadors acústics.



Pneumàtics.
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La càrrega seca es regarà per evitar aixecar pols.



Es prohibirà carregar per damunt de la seva càrrega màxima.



Es col·locaran topalls de final de recorregut a un mínim de 2 metres de la vora superior dels talussos.

C. Mesures preventives a seguir pel conductor:
L'encarregat de seguretat o l'encarregat d'obra, lliurarà per escrit el següent llistat de mesures preventives al
conductor.
D'aquest lliurament quedarà constància amb la signatura del conductor al peu d'aquest escrit:


Per pujar i baixar del camió utilitzar els esglaons i les nanses disposades en el vehicle.



No pujar a la màquina utilitzant les llantes, rodes o altres sortints.



No fer -ajustaments- amb el motor en marxa, es poden quedar atrapats.



No permetre que persones no autoritzades pugin o condueixin el camió.



No treballar amb el camió en situacions de mitjana avaria-, abans de treballar, reparar bé.



Abans de posar en marxa el motor, o bé abans d'abandonar la cabina, assegurar-se que ha instal·lat el fre
de mà.



No guardar carburant ni draps greixats al camió, es pot calar foc.



Si s'escalfa el motor, no aixecar en calent la tapa del radiador, es poden patir cremades.



Canviar l'oli del motor i del sistema hidràulic en fred.



Els líquids de la bateria desprenen gasos inflamables, si s'han de manipular, fer-ho amb guants, no fumar
ni apropar foc.



Si s'ha de manipular el sistema elèctric, desconnectar la màquina i treure la clau de contacte.



En aturar el camió, posar tacs d'immobilització en les rodes.



Si cal arrencar el camió amb la bateria d'un altre vehicle, vigilar les espurnes, ja que els gasos de la
bateria són inflamables i podria explotar.



Vigilar constantment la pressió dels pneumàtics.



Prendre tota classe de precaucions al maniobrar amb el camió.



Abans de pujar a la cabina, donar una volta completa al vehicle per vigilar que no hi hagi ningú dormint a
prop.



No arrencar el camió sense haver baixat la caixa, ja que es poden tocar línies elèctriques.



Si es toca una línia elèctrica amb el camió, sortir de la cabina i saltar el més lluny possible evitant tocar
terra i el camió al mateix temps. Evitar també, que ningú toqui terra i camió a la vegada, hi ha molt perill
d'electrocució.
Camió basculant

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Aquest tipus de camió s'utilitzarà en diverses operacions en l'obra per transportar volums de terres o roques
per pistes fora de tot tipus de carretera o vial convencional.
La pista que uneixi els punts de càrrega i descàrrega ha de ser prou ampla per permetre la circulació fins i tot
la cruïlla d'ells.
Aquest tipus de transport ha estat triat perquè es considera que per la naturalesa de les operacions a realitzar
en l'obra és el més apropiat des del punt de vista de la seguretat.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
RISC

PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Caiguda de la

Baixa

Extremadament

Moderat

Evitat

99,0
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Danyós

caixa mentre es
puja o baixa
Bolcades per
fallada de
talussos

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Caiguda de la
càrrega

Baixa

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Atrapaments
(obertura o
tancament de la
caixa)

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada


Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina).



Roba de treball.



Guants de cuir.



Cinturó elàstic antivibratori



Calçat antilliscant.



Roba d'abric (en temps fred).

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
A. Mesures preventives de caràcter general:
Els camions basculant que treballin en aquesta obra disposaran dels següents mitjans en perfecte
estat de funcionament:


Fars de marxa cap endavant.



Fars de marxa cap enrere.



Intermitents d'avís de gir.



Estaques de posició davanters i posteriors.



Servofrè.



Fre de mà.



Avisador acústic automàtic de marxa enrere.



Cabina antibolcada antiimpacte.



Aire condicionat a la cabina.



Tendals per a cobrir la càrrega.

B. Manteniment diari:
Diàriament, abans de començar el treball, s'inspeccionarà el bon estat de:


Motor.



Sistemes hidràulics



Frens.



Direcció.



Llums.



Avisadors acústics.



Pneumàtics.
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La càrrega seca es regarà per evitar aixecar pols.



Es prohibirà carregar per damunt de la seva càrrega màxima.



Es col·locaran topalls de final de recorregut a un mínim de 2 metres de la vora superior dels talussos.

C. Mesures preventives a seguir pel conductor:


La caixa serà baixada immediatament després d'efectuada la descàrrega i abans d'emprendre la marxa.



Les entrades i sortides a l'obra es realitzaran amb precaució auxiliat pels senyals d'un membre de l'obra.



Si per qualsevol circumstància hagués de parar a la rampa, el vehicle quedarà frenat i calçat amb topalls.



Es prohibirà expressament carregar els camions per damunt de la càrrega màxima marcada pel fabricant,
per prevenir els riscos de sobrecàrrega. El conductor romandrà fora de la cabina durant la càrrega.



Per pujar i baixar del camió utilitzar els esglaons i les nanses disposades en el vehicle.



No pujar a la màquina utilitzant les llantes, rodes o altres sortints.



No fer- ajustaments- amb el motor en marxa, es poden quedar atrapats.



No permetre que persones no autoritzades pugin o condueixin el camió.



No treballar amb el camió en situacions de mitjana avaria, abans de treballar, reparar bé.



Abans de posar en marxa el motor, o bé abans d'abandonar la cabina, assegurar-se que ha instal·lat el fre
de mà.



No guardar carburant ni draps greixats al camió, es pot calar foc.



Si s'escalfa el motor, no aixecar en calent la tapa del radiador, es poden patir cremades.



Canviar l'oli del motor i del sistema hidràulic en fred.



Els líquids de la bateria desprenen gasos inflamables, si s'han de manipular, fer-ho amb guants, no fumar
ni apropar foc.



Si s'ha de manipular el sistema elèctric, desconnectar la màquina i treure la clau de contacte.



En aturar el camió, posar tacs d'immobilització en les rodes.



Si cal arrencar el camió amb la bateria d'un altre vehicle, vigilar les espurnes, ja que els gasos de la
bateria són inflamables i podria explotar.



Vigilar constantment la pressió dels pneumàtics.



Prendre tota classe de precaucions al maniobrar amb el camió.



Abans de pujar a la cabina, donar una volta completa al vehicle per vigilar que no hi hagi ningú dormint a
prop.



No arrencar el camió sense haver baixat la caixa, ja que es poden tocar línies elèctriques.



Si es toca una línia elèctrica amb el camió, sortir de la cabina i saltar el més lluny possible evitant tocar
terra i el camió al mateix temps. Evitar també, que ningú toqui terra i camió a la vegada, hi ha molt perill
d'electrocució.

7.1.4 Màquines i Equips de compactació i estès
Motoanivelladora
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
S'utilitzarà aquesta màquina en diverses operacions de l'obra tals com per anivellar, perfilar i rematar el
terreny.
És una màquina de rodes ja que no treballa arrencant ni transportant grans volums de terres.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
RISC
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PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Els derivats
d’operacions de
manteniment

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Bolcada de la
maquinaria

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Petjades

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Pols ambiental

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Vibracions

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Projecció
d’objectes i/o
partícules

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Caiguda al pujar
o baixar de la
màquina

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Caiguda al pujar
o baixar

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada


Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina).



Roba de treball.



Guants de cuir.



Cinturó elàstic antivibratori.



Calçat antilliscant.



Botes impermeables (terreny enfangat).

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors


Estaran dotades de fars de marxa cap endavant i de retrocés, retrovisors en ambdós costats, pòrtic de
seguretat antibolcada i antiimpactes i un extintor.



Seran inspeccionades diàriament controlant el bon funcionament del motor, sistemes hidràulics, frens,
direcció, llums, botzina retrocés, transmissions, cadenes i pneumàtics.



Es prohibirà treballar o romandre dins del radi d'acció de la motoanivelladora, per evitar els riscos per
atropellament.



Es prohibirà en aquesta obra, el transport de persones sobre les motoanivelladores, per evitar els riscos de
caigudes o d'atropellaments.



Es prohibiran les tasques de manteniment o reparació de maquinària amb el motor en marxa, en prevenció
de riscos innecessaris.



S'instal·laran topalls de seguretat de fi de recorregut, davant la coronació dels talls de talussos o
terraplens, als quals s'ha d'aproximar la motoanivelladora, per evitar els riscos per caiguda de la màquina.



Es senyalitzaran els camins de circulació interna mitjançant corda de banderoles i senyals normalitzades
de trànsit.



Es prohibirà en aquesta obra la realització de replantejos o de mesures a les zones on estan operant les
motoanivelladores. Abans de procedir a les tasques enunciades, caldrà parar la maquinària, o treballar en
altres talls.



Es prohibirà l'apilament de terres a menys de 2 m. de la vora de l'excavació.

Plaça Verdaguer, 2
08960 – Sant Just Desvern
Telèfon 93 480 48 00
Fax 93 480 48 79
c/e: ajuntament@santjust.cat

Compactadora
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Aquesta màquina de moviment autònom dotada de corrons d'acer i d'un motor que origina vibracions en els
corrons per accentuar la seva funció, s'utilitzarà en les operacions de compactat en l'obra.
La rodadura de la màquina successivament sobre les diferents capes col·locades constitueix una excel·lent
compactació.
S'utilitzarà per a la compactació de terrenys coherents, secs i humits, per a terres i materials disgregats.
Podem també utilitzar-la per a la compactació dels revestiments bituminosos i asfàltics de determinades
operacions de l'obra.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
RISC

PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Els derivats
d’operacions de
manteniment

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Bolcada de la
maquinaria

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Petjades

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Pols ambiental

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Vibracions

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Projecció
d’objectes i/o
partícules

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Caiguda al pujar
o baixar de la
màquina

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Caiguda al pujar
o baixar

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada


Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina).



Roba de treball.



Guants de cuir.



Cinturó elàstic antivibratori.



Calçat antilliscant.



Botes impermeables (terreny enfangat).

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors


Estaran dotades de fars de marxa endavant i de retrocés, retrovisors en ambdós costats, pòrtic de seguretat
antibolcada i antiimpactes i un extintor.
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Seran inspeccionades diàriament controlant el bon funcionament del motor, sistemes hidràulics, frens,
direcció, llums, botzina retrocés, transmissions, cadenes i pneumàtics.



Es prohibirà treballar o romandre dins del radi d'acció de la compactadora, per evitar els riscos per
atropellament.



Es prohibirà en aquesta obra, el transport de persones sobre la compactadora, per evitar els riscos de
caigudes o d'atropellaments.



Es prohibiran les tasques de manteniment o reparació de maquinària amb el motor en marxa, en prevenció
de riscos innecessaris.



Es senyalitzaran els camins de circulació interna mitjançant corda de banderoles i senyals normalitzades
de trànsit.
Picó vibrant

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Utilitzarem aquest vibrador de Placa vibratòria (de 200 a 600 Kg.) per compactar terrens i terres compactes i
seques de l'obra.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
RISC

PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Projecció
d’objectes i/o
partícules

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Petjades

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Cops

Mitja

Lleugerament
Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Explosió

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Atrapaments
entre les parts
mecàniques

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Sorolls propis i
ambientals

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Vibracions

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Caigudes al
mateix nivell

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Sobreesforços

Alta

Lleugerament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Talls

Alta

Danyós

Important

No
eliminat

95,0

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada


Casc de seguretat.



Roba de treball.



Guants de cuir.
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Calçat antilliscant.



Vestits per a temps plujós.



Ulleres de seguretat antiprojeccions.



Protectors auditius.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors


Abans de posar en funcionament el picó assegurar-se que estan muntades totes les tapes i carcasses
protectores, evitarà accidents.



El picó provoca pols ambiental, regui sempre la zona a allisar, o feu servir una màscara de filtre mecànic
recanviable antipols.



El picó produeix soroll. Utilitzeu sempre casc o taps antisoroll. Evitarà perdre agudesa auditiva o quedar
sord.



El picó pot atrapar un peu, utilitzi sempre calçat amb la puntera reforçada.



No deixi el picó a cap operari, per inexpert pot accidentar-se i accidentar als altres companys.



La posició de guia pot fer inclinar l'esquena., utilitzeu una faixa elàstica i evitarà la lumbàlgia.



Les zones en fase de piconar quedaran tancades al pas mitjançant senyalització segons detall de plànols,
en prevenció d'accidents.



El personal que hagi d'utilitzar les piconadores, coneixerà perfectament el seu maneig i riscos
professionals propis d'aquesta màquina.

7.1.5 Màquines i Equips de manipulació i treballs de formigó
Camió formigonera
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Utilitzarem camions formigonera per al subministrament de formigó a obra, ja que es considera que són els
mitjans adequats quan la confecció es realitza en una planta central.
El camió formigonera està format per una cisterna o bombo giratori suportat pel bastidor d'un camió, adequat
per suportar el pes.
La cisterna o bombo giratori, té forma cilíndrica o bicònica estant muntada sobre la part posterior i en ella es
fa la barreja dels components.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
RISC

PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Cops a tercers
amb la canaleta
de sortida per
mala subjecció

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Caiguda de
formigó per la
tremuja en
haver-se omplert
excessivament.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Col·lisions amb
altres màquines

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Plaça Verdaguer, 2
08960 – Sant Just Desvern
Telèfon 93 480 48 00
Fax 93 480 48 79
c/e: ajuntament@santjust.cat

Bolcada del
camió

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Caigudes de
persones a
diferent nivell

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Atrapaments de
dits o mans

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Cops en els peus
en transportar
les canaletes.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Caiguda
d’objectes

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Cops amb el
cubilot de
formigó

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Esquitxades de
beurada en ulls i
pell

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Lliscament del
vehicle

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Contacte de les
mans i braços
amb el formigó

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Atrapaments
dels peus

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Caiguda
d’alçada des de
dalt de l’escala
d’accés a la
tremuja de
càrrega

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Atrapaments
diversos

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada


Casc de seguretat.



Ulleres de seguretat (antiesquitxades de pastes).



Roba de treball.



Guants de goma o P.V.C.



Calçat antilliscant.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
A. Es descriu la seqüència d'operacions que haurà de realitzar el conductor del camió per a cobrir un cicle
complet amb les degudes garanties de seguretat:
1. Es posa en marxa el camió i s'enfila el camió fins a posar la tremuja de càrrega just a sota de la tremuja
de descàrrega de la planta de formigonat.
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2. El conductor del camió es baixarà del mateix i indicarà a l'operari de la planta de formigonat la quantitat
de formigó que necessita en metres cúbics, accionant els comandaments en la posició de càrrega i la
velocitat de càrrega.
3. Mentre s'efectua la càrrega omplirà el dipòsit d'aigua.
4. Quan la cisterna està carregada sona una senyal acústica amb el que l'operari posarà la cisterna en la
posició de mescla i procedeix a pujar al camió per dirigir-se a l'obra.
5. Quan arriba a l'obra, fa girar a la cisterna a una velocitat superior a la de transport per assegurar una
barreja adequada.
6. L'operari, mitjançant una pala, netejarà de residus de formigó la tremuja de càrrega pujant per això a la
part alta de l'escala d'accés a la tremuja de càrrega.
-

Es procedirà a descarregar el formigó amb l'ajuda d'un cubilot o directament amb l'ajuda de
canaletes.

-

Es netejarà amb la mànega les canaletes de sortida.

-

La resta de l'aigua s'introduirà a la cuba per a la seva neteja i procedirà a tornar a la planta de
formigonat.

-

En arribar a la planta es descarrega l'aigua de l'interior de la cisterna que durant el trajecte ha anat
netejant de formigó les parets de la cisterna.

B. Mesures preventives de caràcter general


L'escala d'accés a la tremuja ha d'estar construïda en un material sòlid i antilliscant. A la part inferior de
l'escala abatible es col·locarà una assegurança per evitar balancejos, que es fixarà a la pròpia escala quan
estigui plegada i al camió quan estigui desplegada. Així mateix ha de tenir una plataforma a la part
superior perquè l'operari es situï per observar l'estat de la tremuja de càrrega i efectuar treballs de neteja
dotada d'un cèrcol baranes a 90 cm. d'alçada sobre ella. La plataforma ha de tenir unes dimensions
aproximades de 400 x 500 mm. i ser de material consistent. Per evitar acumulació de brutícia haurà de ser
del tipus de reixeta amb una grandària aproximada de la secció lliure màxima de 50 mm. de costat.
Aquesta escala només s'ha d'utilitzar per a treballs de conservació, neteja i inspecció per un sol operari i
posant les assegurances tant abans de pujar com després de recollida la part abatible de la mateixa.
Només s'ha d'utilitzar estant el vehicle parat.



La formigonera no ha de tenir parts sortints que puguin ferir o colpejar als operaris.
Els elements de la formigonera com ara canaletes de sortida, escales, parafangs, etc., haurà de pintar-se
amb pintura anticorrosiu per evitar que amb el temps es puguin trencar i lesionar els operaris.



No pujar a la cisterna de la formigonera ni tan sols estant parada. Qualsevol reparació o comprovació s'ha
de fer amb elements auxiliars com ara bastides, etc...



Per a la visibilitat de les parts de la formigonera en hores nocturnes s'hauran pintar amb franges blanques i
negres de pintura reflectant les parts posteriors de la formigonera (cuba, tremuges, canaletes, etc.).



El vehicle ha de tenir frens hidràulics amb doble circuit independent tant per a l'eix posterior com a
davanter.



Els elements per pujar o baixar han de ser antilliscants.



Han de tenir els dispositius de senyalització que marca el codi de la circulació.



Sistemes d'alarmes. Senyal de marxa enrere audible per altres camions.



Les cabines han de ser d'una resistència que ofereixin una protecció adequada al conductor contra la
caiguda d'objectes.



Les cabines han de tenir sistema de ventilació i calefacció.



La cabina ha d'estar proveïda d'un seient fix per al conductor i per als passatgers autoritzats.



Els seients han d'estar construïts de manera que absorbeixin en mesura suficient les vibracions, tenir
suport i un suport per als peus i ser còmodes.
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Els camions han de portar els següents equips: una farmaciola de primers auxilis, un extintor d'incendis
de neu carbònica o components halogenats amb una capacitat mínima de 5 Kg, eines essencials per a
reparacions en carretera, llums de recanvi, llums intermitents, reflectors, etc...



Per desplegar la canaleta de formigó s'han de treure els cargols de bloqueig fent-la girar fins posició de
descàrrega, una vegada allà, es traurà la cadena de seguretat i s'agafarà per l'extrem fent girar a la posició
desplegada. Cal evitar posar les mans entre les unions de les canaletes en el moment del desplegament.



Al desplegar la canaleta mai s'ha de situar l'operari en la trajectòria de gir de la mateixa per a evitar
qualsevol tipus de cops.



Les canaletes auxiliars han d'anar subjectes al bastidor del camió mitjançant cadenes amb tancament i
segur de tancament.



El dipòsit i canaletes s'han de netejar en un lloc a l'aire lliure lluny de les obres principals.



El camió es situarà en el lloc de buidatge dirigit per l'encarregat d'obra o persona en qui delegui.



Quan es descarrega sobre cubilot transportat per grua el camioner i l'operari que ajuda a carregar es
separaran de la zona de baixada del cubilot estant sempre pendent de les evolucions d'aquest.



Si per la situació del gruista s'ha d'acompanyar en la seva baixada al cubilot això es farà procurant no
col·locar-se entre el cubilot i la part posterior de la formigonera per evitar atrapaments entre ambdós
elements.



S'ha de posar especial precaució amb la posició dels peus quan baixa el cubilot per evitar que aquest els
atrapi contra el terra.



Una vegada carregat el cubilot i separada la canaleta s'han allunyar dos operaris per evitar que un
balanceig imprevist de la càrrega els colpegi.



Quan un camió circula pel lloc de treball és indispensable dedicar un obrer perquè vigili que la ruta del
vehicle estigui lliure abans que aquest es posi en marxa cap endavant i sobretot cap enrere.



Els camions han de ser conduïts amb gran prudència: en terrenys amb molta pendent, accidentats, tous,
relliscosos o que comportin altres perills, al llarg de rases o talussos, en marxa enrere. No s'ha de baixar
del camió a menys que: estigui aturat el vehicle, hi hagi un espai suficient per a baixar.



Durant el desplaçament del camió cap persona ha de: anar de peu o asseguda en lloc perillós, passar d'un
vehicle a un altre, aplicar falques a les rodes, portar braços o cames penjant de l'exterior.



Quan el subministrament es realitza en terrenys amb pendents entre el 5 i el 16 per cent, si el camióformigonera porta motor auxiliar es pot ajudar a frenar posant una marxa a part del corresponent fre de
mà, si la formigonera funciona amb motor hidràulic cal calçar les rodes del camió ja que el motor del
camió està en marxa de forma contínua. En pendents superiors al 16 per cent s'aconsella no subministrar
formigó amb el camió.



En finalitzar el servei i abans de deixar el camió-formigonera el conductor haurà de: posar el fre de mà,
engranar una marxa curta i si cal bloquejar les rodes mitjançant falques.



Pel que fa als treballs de manteniment utilitzant eines manuals s'han de seguir les següents normes:
seleccionar les eines més adequades per al treball que ha de ser executat, assegurar-se que es troben en
bon estat, fer el degut ús, en acabar el treball guardar a la caixa o quart dedicat a això. Quan s'utilitzen
pistoles de greixatge a pressió mai s'han de col·locar les mans davant de les toveres de sortida.



A la lubricació de ressorts mitjançant vaporització o atomització el treballador romandrà allunyat del raig
de lubricació, que es sedimenta amb rapidesa procurant en tot moment no adreçar-lo a altres persones.



Quan s'hagi forjat el formigó d'un dipòsit per qualsevol raó l'operari que manegi el martell pneumàtic
haurà d'utilitzar cascos de protecció auditiva de manera que el nivell màxim acústic sigui de 80 dB.



Els camions de formigó no es podran acostar a menys de 2 metres de la vora superior dels talussos.



Les rampes d'accés tindran un pendent no superior al 20%.
Formigonera carretó

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
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La formigonera carretó és una màquina utilitzada en aquesta obra per a la fabricació de morters i formigó,
previ barrejat de diferents components tals com àrids de diferent grandària i ciment bàsicament.
En aquesta obra, utilitzarem aquestes petites formigoneres amb una capacitat de 80 a 90 litres.
Es decideix la seva utilització per la seva robustesa, lleugeresa i silenci, perquè funcionen amb un petit motor
monofàsic que es connecta a la xarxa.
Com que són molt manejables, poden ser transportades per una sola persona com si d'una sola carretó es
tractés.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
RISC

PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Contactes amb
l’energia
elèctrica

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Cops per
elements mòbils

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Sobreesforços

Alta

Lleugerament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Durant el
transport;
bolcada de la
autoformigonera

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Soroll ambiental

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada


Casc de seguretat.



Ulleres de seguretat (antiesquitxades de pastes).



Roba de treball.



Guants de goma o P.V.C.



Calçat antilliscant.



Màscara amb filtre mecànic recanviable.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
A. Motors elèctrics:


Evitar que es puguin accionar accidentalment els interruptors de posada en marxa i que siguin fàcils
d'accionar els polsadors d'aturada. Aquests no estaran al costat del motor, sinó preferentment a la part
exterior, en lloc fàcilment accessible, lluny de la corretja de transmissió del motor al cilindre. Només
s'admetrà la col·locació de l'interruptor de posada en marxa al costat de la corretja de transmissió si està
convenientment protegida.



Així mateix els polsadors estaran protegits per evitar que els caigui material utilitzat en la formigonera o
aigua.



Les operacions de neteja directa manual, s'efectuaran prèvia desconnexió de la xarxa elèctrica de la
formigonera, per previsió del risc elèctric i de atrapaments.



Els polsadors de posada en marxa i parada estaran suficientment separats per no confondre'ls en el
moment d'accionar. En el cas que hi hagi més polsadors per a les diferents marxes de la formigonera,
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estaran al costat del de posada en marxa. El polsador d'aturada es distingirà de tots els altres pel seu
allunyament d'aquests i es pintarà de color vermell.


A la formigonera s'entén per contacte indirecte el contacte entre una part del cos d'un treballador i les
masses posades accidentalment sota tensió com a conseqüència d'un defecte d'aïllament.



Es denomina massa a les parts o peces metàl·liques accessibles de l'equip elèctric o en contacte amb el
mateix que normalment no estan sota tensió, però que poden estar-ho si es produeix un defecte
d'aïllament.



Sota certes condicions el perill apareix quan el treballador toca la màquina o equip elèctric defectuós,
aleshores es pot veure sotmès a una diferència de potencial establerta entre la massa i el terra, entre una
massa i una altra. En aquest cas el corrent elèctric circularà pel cos.



Les operacions de manteniment estaran realitzades per personal especialitzat per a tal fi.

B. Motors de gasolina:
Encara que s'utilitzaran en l'obra formigoneres elèctriques, si com a conseqüència de la necessitat
s'hagués de recórrer a una de motor de gasolina han de tenir present les següents mesures preventives:


En els motors de benzina de les formigoneres hi ha un greu perill quan hi ha una pèrdua excessiva o
evaporació de combustible líquid o de lubricant, els quals poden provocar incendis o explosions.



La posada en marxa mitjançant maneta presenta el perill de retrocés provocant accidents. Per tant, s'ha
d'utilitzar formigoneres i altres sistemes d'arrencada que obtinguin el desembragament automàtic en cas
de retrocés.



Com que hi ha moltes formigoneres d'antiga fabricació utilitzades en tota classe de treballs i les manetes
són velles oferint el perill de retrocés, s'aconsella, l'empènyer, posar el dit polze en el mateix costat que
els altres dits i donar el estirada cap amunt.



Les operacions de manteniment estaran realitzades per personal especialitzat per a tal fi.

C. Elements de transmissió:


Els principals elements de transmissió són: politges, corretges i volants, arbres, engranatges, cadenes, etc.
Aquests poden donar lloc a freqüents accidents, com ara embolic de parts del vestuari com fils, bufandes,
cabells, etc. Això porta conseqüències generalment greus, ja que pot ser arrossegat el cos després de
l'element enredat, sotmetent-lo a cops, aixafaments o fractures i, en el pitjor dels casos, amputacions.



Les defenses de politges, corretges i volants han de ser fermes i fixades sòlidament a la màquina. Hauran
de ser desmuntables per a casos de neteja, reparacions, greixatge, substitució de peces, etc.



Quan es realitzi alguna de les operacions anteriors, la màquina estarà aturada. El mecanisme de subjecció
del tambor estarà protegit amb pantalla.
Formigonera bascular

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
La formigonera basculant és una màquina utilitzada en aquesta obra per a la fabricació de morters i formigó
previ barrejat de diferents components tals com àrids de diferent grandària i ciment.
Utilitzarem aquesta formigonera en l'obra perquè sol ser de mida petita, fins a uns 300 l.
També per la seva facilitat en les operacions de l'ompliment i buidatge, que tenen lloc per la mateixa obertura.
Finalment per l'avantatge de la descàrrega, que es produeix per volteig o inclinació del tambor al mateix
temps que segueix girant, la qual cosa accelera la sortida de la massa, sense separació ni disgregació dels
materials o components.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
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RISC

PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Contactes amb
l’energia
elèctrica

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Cops per
elements mòbils

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Sobreesforços

Alta

Lleugerament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Durant el
transport;
bolcada de la
autoformigonera

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Soroll ambiental

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada


Casc de seguretat.



Ulleres de seguretat (antiesquitxades de pastes).



Roba de treball.



Guants de goma o P.V.C.



Calçat antilliscant.



Màscara amb filtre mecànic recanviable.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
A. Motors elèctrics:


Evitar que es puguin accionar accidentalment els interruptors de posada en marxa i que siguin fàcils
d'accionar els polsadors d'aturada. Aquests no estaran al costat del motor, sinó preferentment a la part
exterior, en lloc fàcilment accessible, lluny de la corretja de transmissió del motor al cilindre. Només
s'admetrà la col·locació de l'interruptor de posada en marxa al costat de la corretja de transmissió si està
convenientment protegida.



Així mateix els polsadors estaran protegits per evitar que els caigui material utilitzat en la formigonera o
aigua.



Les operacions de neteja directa manual, s'efectuaran prèvia desconnexió de la xarxa elèctrica de la
formigonera, per previsió del risc elèctric i de atrapaments.



587. Els polsadors de posada en marxa i parada estaran suficientment separats per no confondre'ls en el
moment d'accionar. En el cas que hi hagi més polsadors per a les diferents marxes de la formigonera,
estaran al costat del de posada en marxa. El polsador d'aturada es distingirà de tots els altres pel seu
allunyament d'aquests i es pintarà de color vermell.



A la formigonera s'entén per contacte indirecte el contacte entre una part del cos d'un treballador i les
masses posades accidentalment sota tensió com a conseqüència d'un defecte d'aïllament.



Es denomina massa a les parts o peces metàl·liques accessibles de l'equip elèctric o en contacte amb el
mateix que normalment no estan sota tensió, però que poden estar-ho si es produeix un defecte
d'aïllament.



Sota certes condicions el perill apareix quan el treballador toca la màquina o equip elèctric defectuós,
aleshores es pot veure sotmès a una diferència de potencial establerta entre la massa i el terra, entre una
massa i una altra. En aquest cas el corrent elèctric circularà pel cos.
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Les operacions de manteniment estaran realitzades per personal especialitzat per a tal fi.

B. Motors de gasolina:
Encara que s'utilitzaran en l'obra formigoneres elèctriques, si com a conseqüència de la necessitat
s'hagués de recórrer a una de motor de gasolina han de tenir present les següents mesures preventives:


En els motors de benzina de les formigoneres hi ha un greu perill quan hi ha una pèrdua excessiva o
evaporació de combustible líquid o de lubricant, els quals poden provocar incendis o explosions.



La posada en marxa mitjançant maneta presenta el perill de retrocés provocant accidents. Per tant, s'ha
d'utilitzar formigoneres i altres sistemes d'arrencada que obtinguin el desembragament automàtic en cas
de retrocés.



Com que hi ha moltes formigoneres d'antiga fabricació utilitzades en tota classe de treballs i les manetes
són velles oferint el perill de retrocés, s'aconsella, l'empènyer, posar el dit polze en el mateix costat que
els altres dits i donar el estirada cap amunt.



Les operacions de manteniment estaran realitzades per personal especialitzat per a tal fi.

C. Elements de transmissió:


Els principals elements de transmissió són: politges, corretges i volants, arbres, engranatges, cadenes, etc.
Aquests poden donar lloc a freqüents accidents, com ara embolic de parts del vestuari com fils, bufandes,
cabells, etc. Això porta conseqüències generalment greus, ja que pot ser arrossegat el cos després de
l'element enredat, sotmetent-lo a cops, aixafaments o fractures i, en el pitjor dels casos, amputacions.



Les defenses de politges, corretges i volants han de ser fermes i fixades sòlidament a la màquina. Hauran
de ser desmuntables per a casos de neteja, reparacions, greixatge, substitució de peces, etc...



Quan es realitzi alguna de les operacions anteriors, la màquina estarà aturada. El mecanisme de subjecció
del tambor estarà protegit amb pantalla.
Talladora de formigó per disc

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Aquesta màquina s'utilitza en l'obra per al tallat de formigó mitjançant disc.
S'estudien els riscos de la mateixa en relació amb les operacions d'utilització i trasllat de la màquina al lloc de
treball temporal. Descàrrega, instal·lació i muntatge de la màquina en el seu lloc adequat i les operacions de
tall corresponents, les quals es realitzaran seguint les especificacions del fabricant.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
RISC

PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Caiguda de
persones al
mateix nivell

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Caiguda de
persones al
diferent nivell

Mitja

Extremadament
Danyós

Important

No
eliminat

95,0

Caiguda
d’objectes per
desplom o
esfonsament

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Caiguda
d’objectes en

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0
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manipulació
Cops o talls per
objectes o eines

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Projecció de
fragments o
partícules

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Exposició a
temperatures
ambientals
extremes

Baixa

Lleugerament
Danyós

Trivial

Evitat

99,9

Contactes
elèctrics

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Fatiga física per
maneig manual
de càrregues

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Soroll

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Atrapaments de
persones

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Atrapaments per
o entre objectes

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada


Casc de seguretat.



Guants de cuir.



Calçat apropiat.



Ulleres antipartícules.



Màscara antipols.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors


S'hauran de disposar baranes de 90 cm. en totes les vores lliures que impliquin risc de caiguda a més de 2
metres, amb llistó superior.



Intermedi i sòcol de 15 cm.



No es recolliran materials ni se situaran màquines a menys de 2 metres de les vores de forjat o excavació.



Quan no es puguin posar les baranes, o s'hagin retirar, es farà servir arnés de seguretat subjecte a un punt
fix.



Es suspendran els treballs amb condicions climatològiques adverses.



Neteja i ordre en l'obra.



L'estesa de cables de les instal·lacions elèctriques provisionals s'ha de realitzar enterrat o, si és aeri, a una
alçada de seguretat i amb una adequada senyalització (recomanable 2,5 metres en zones per als vianants i
almenys 5 metres en pas de vehicles).



Les operacions de neteja no han de constituir per si mateixes una font de risc per als treballadors que les
facin o per tercers.



Per a les operacions de desenrunament i neteja de plantes s'utilitzaran conductes de desenrunament.
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En totes les zones de pas i de treball s'ha d'assegurar un mínim d'il·luminació preferiblement natural i, si
no és possible per la situació de la zona de treball o per l'hora, amb els punts de llum artificial que siguin
necessaris.

7.1.6 Petita maquinària
Serra circular
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
La serra circular és una màquina lleugera i senzilla, composta d'una taula fixa amb una ranura en el tauler que
permet el pas del disc de serra, un motor i un eix portaeines.
La transmissió pot ser per corretja, en aquest cas l'alçada del disc sobre el tauler és regulable.
L'operació exclusiva per la qual es va a utilitzar en l'obra és la de tallar o serrar peces de fusta habitualment
emprades en les obres de construcció, sobretot per a la formació d'encofrats en la fase d'estructura, com
taulers, rulls, taulons, llistons, etc.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
RISC

PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Talls

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Cops i/o
contusions pel
retrocés

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Retrocés i
projecció de la
fusta

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Atrapaments

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Sobreesforços i
postures
inadequades

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Projecció de
l’eina de tall o
dels seus
fragments o
accessoris en
moviment

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Emissió de pols

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Contacte amb les
corretges de
transmissió

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Contacte amb
l’energia
elèctrica

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada


Casc de seguretat.



Ulleres de seguretat antiprojeccions
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Màscara amb filtre mecànic recanviable.



Roba de treball.



Calçat de seguretat.



Guants de cuir (preferible molt ajustats).

Per talls en via humida s'utilitzarà:


Casc de seguretat.



Guants de goma o de P.V.C. (preferible molt ajustats).



Vestit impermeable.



Calçat de seguretat de goma o de P.V.C.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors


Les serres circulars en aquesta obra, no s'ubicaran a distàncies inferiors a 3 metres, (com a norma general)
de la vora dels forjats amb l'excepció dels que estiguin efectivament protegits (xarxes o baranes, petos de
rematada, etc.).



Les màquines de serra circular a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades dels següents elements de
protecció:
- Carcassa de cobriment del disc.
- Empenyedor de la peça a tallar i guia.
- Carcassa de protecció de les transmissions per politges.
- Interruptor de estanc
- Connexió a terra.



Es prohibirà expressament, deixar en suspensió del ganxo de la grua les taules de serra durant els períodes
d'inactivitat.



El manteniment de les taules de serra d'aquesta obra, serà realitzat per personal especialitzat per a tal
menester, en prevenció dels riscos.



L'alimentació elèctrica de les serres de disc a utilitzar en aquesta obra, es realitzarà mitjançant mànegues
antihumitat, dotades de clavilles estanques a través del quadre elèctric de distribució, per evitar els riscos
elèctrics.



Es prohibirà ubicar la serra circular sobre els llocs entollats, per evitar els riscos de caigudes i els
elèctrics.



Es netejarà de productes procedents dels talls, els voltants de les taules de serra circular, mitjançant
escombrat i apilat per a la seva càrrega (o per al seu abocament mitjançant les trompes d'abocament).



En aquesta obra, el personal autoritzat per al maneig de la serra de disc (bé sigui per tall de fusta o per tall
ceràmic), se li lliurarà la següent normativa d'actuació. El justificant de recepció, es lliurarà al
Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució d'obra.
-

S'haurà de subjectar bé les peces que es treballin
Haurà de comprovar la pèrdua de tall en les eines de tall.
Es faran servir eines de tall correctament afilades i s'elegiran útils adequats a les característiques de la
fusta i de l'operació.

-

Evitar en el possible passades de gran profunditat. Són recomanables les passades successives i
progressives de tall.
S'evitarà l'ús d'eines de tall i accessoris a velocitats superiors a les recomanades pel fabricant.
S'utilitzaran les eines de tall amb resistència mecànica adequada.

-

No s'han d'utilitzar accessoris inadequats.

A. Normes de seguretat per al maneig de la serra de disc.


Abans de posar la màquina en servei comprovar que no està anul·lada la connexió a terra, en cas
afirmatiu, avisi al Servei de Prevenció.
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Comprovar que l'interruptor elèctric és estanc, en cas de no ser-ho, aviseu al Servei de Prevenció.



Utilitzeu el empenyedor per manejar la fusta; consideri que si no pot perdre els dits de les mans.
Desconfiï de la seva destresa, ja que aquesta màquina és perillosa.



Els empenyedors no són en cap cas elements de protecció en si mateixos, ja que no protegeixen
directament l'eina de tall sinó les mans de l'operari al allunyar del punt de perill.
Els empenyedors deuen, per tant, considerar com a mesures complementàries de les proteccions existents,
però mai com a substitutòries de les esmentades proteccions. La seva utilització és bàsica en l'alimentació
de peces petites, així com a instrument d'ajuda per al -fi de passada- en peces grans, empenyent la part
posterior de la peça a treballar i subjecte per la mà dreta de l'operari.



No retirar la protecció del disc de tall.



El empenyedor portarà la peça on vostè vulgui a la velocitat que vostè necessita. Si la fusta no passa , el
ganivet divisor està mal muntat. Demaneu que l'hi s'ajustin.



Si la màquina, s'atura, retiri's d'ella i avisi al Servei de Prevenció perquè sigui reparada. No intenti
realitzar ni ajustaments ni reparacions.



Comprovar l'estat del disc, substituint els que estiguin fissures o no tinguin alguna dent.



Per evitar danys en els ulls, se li proveirà d'unes ulleres de seguretat antiprojecció de partícules.
Utilitzeu-la sempre, quan hagi de tallar.



Extreure prèviament tots els claus o parts metàl·liques clavades en la fusta que desitgi tallar. Pot fracturarse el disc o sortir comiat la fusta de forma descontrolada, provocant accidents seriosos.



L'alimentació de la peça s'ha de fer en sentit contrari al del gir de l'útil, en totes les operacions en què això
sigui possible.

B. En el treball de peces ceràmiques:


Observeu que el disc per tall ceràmic no està fissurat. Si és així, demani al Servei de Prevenció que es
canviï per un altre nou.



Efectuï el tall si és possible a la intempèrie (o en un local molt ventilat), i sempre protegit amb una
màscara de filtre mecànic recanviable.



Efectuï el tall a sotavent. El vent allunyarà de vostè les partícules pernicioses.



Mulli el material ceràmic, abans de tallar, evitarà gran quantitat de pols.

C. Normes generals de seguretat:


Suspendrem els treballs en condicions climatològiques adverses.



Cobrir la màquina amb material impermeable. Una vegada finalitzat el treball, poseu-la en un lloc abrigat.



L'interruptor hauria de ser de tipus embotit i situat lluny de les corretges de transmissió.



Les masses metàl·liques de la màquina estaran unides a terra i la instal·lació elèctrica disposarà
d'interruptors diferencials d'alta sensibilitat.



La màquina ha d'estar perfectament anivellada per al treball.



No podrà utilitzar mai un disc de diàmetre superior al que permet el resguard instal·lat.



La seva ubicació en l'obra serà la més idònia de manera que no hi hagi interferències d'altres treballs, de
trànsit ni d'obstacles.



No ha de ser utilitzada per persona diferent del professional que la tingui al seu càrrec, i si cal es la dotarà
de clau de contacte.



La utilització correcta dels dispositius protectors haurà de formar part de la formació que tingui l'operari.



Abans d'iniciar els treballs s'ha de comprovar el perfecte afilat l'útil, la seva fixació, la profunditat del tall
desitjat i que el disc giri cap al costat en el qual l'operari efectuï l'alimentació.



És convenient oliar la serra de tant en tant per evitar que es desviï en trobar cossos durs o fibres
retorçades.



Perquè el disc no vibri durant la marxa es col·locaran 'guia de fulles' (coixinets plans en els que frega la
cara de la serra).



L'operari haurà d'emprar sempre ulleres o pantalles facials.
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Mai es empenyerà la peça amb els dits polzes de les mans estesos.



Es comprovarà l'absència de cossos petris o metàl·lics, nusos durs, vetes o altres defectes en la fusta.



El disc serà rebutjat quan el diàmetre original s'hagi reduït 1 / 5.



El disc utilitzat serà el que correspongui al nombre de revolucions de la màquina.



Es disposarà de cartells d'avís en cas d'avaria o reparació. Una forma segura d'evitar una arrencada sobtat
és desconnectar la màquina de la font d'energia i assegurar-se que ningú pugui connectar.
Vibrador

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
S'utilitzarà el vibrador en l'obra per aplicar al formigó xocs de freqüència elevada amb l'objectiu de vibrar.
Els vibradors que s'utilitzaran en aquesta obra seran: Elèctrics.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
RISC

PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Caiguda des
d’alçada durant
el seu maneig

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Caiguda del
vibrador a
diferent nivell

Mitja

Extremadament
Danyós

Important

No
eliminat

95,0

Esquitxades de
beurada en ulls i
pell

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Vibracions

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada


Roba de treball.



Casc de seguretat.



Botes de goma



Guants de seguretat



Ulleres de protecció contra esquitxades.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors


Les operacions de vibrat es realitzaran sempre sobre posicions estables.



Es procedirà a la neteja diària del vibrador després de la seva utilització.



Les operacions de neteja directa manual, s'efectuaran prèvia desconnexió de la xarxa elèctrica del
vibrador, per previsió del risc elèctric i de atrapaments.



El cable d'alimentació del vibrador haurà d'estar protegit, sobretot si discorre per zones de pas dels
operaris.



Els vibradors hauran d'estar protegits elèctricament mitjançant doble aïllament.



Els polsadors estaran protegits per evitar que els caigui material utilitzat en el formigonat o aigua.



Els polsadors de posada en marxa i parada estaran suficientment separats per no confondre'ls en el
moment d'accionar.
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Talladora de metalls
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
El tall del metall en obra ho farem amb aquesta talladora, les possibilitats i versatilitat la fan apropiades per al
tall de barres i perfils.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
RISC

PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Electrocució

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Talls i
amputacions

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Retrocés i
projecció dels
materials

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Sobreesforços i
postures
inadequades

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Projecció
d’aigua

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada


Casc de seguretat.



Guants de goma o PVC.



Calçat apropiat.



Ulleres antipartícules.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors


Tots els elements mòbils aniran proveïts dels seus proteccions.



Es tallarà només els materials per als quals està concebuda.



Es farà una connexió a terra de la màquina.



Se situarà la màquina de tal manera que la projecció de partícules i l'evacuació de pols sigui el menys
perjudicial per a la resta de companys.



Hauran cartells indicatius dels riscos principals de la màquina.



Estarà dotada d'un sistema que permeti el humitejat de les peces durant el tall.
Trossejadora

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
La trossejadora de disc s'utilitzarà en l'obra per al tall de fusta a un angle determinat entre 45 º a dreta i
esquerra del pla normal de contacte del disc amb la fusta, podent tallar així mateix a bisell.
Per efectuar els talls, l'operari dipositarà la peça sobre la taula contra la guia-límit posterior, seleccionarà
l'angle de tall i aproximarà el disc a la peça accionant el braç destinat a aquest efecte.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
RISC
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PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.

EFICACIA
Projecció
d’objectes i/o
partícules

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Talls

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Sobreesforços i
postures
inadequades

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada


Roba de treball.



Casc de seguretat.



Protectors auditius.



Calçat apropiat



Guants de treball.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors


Abans d'utilitzar la màquina s'ha de conèixer el seu maneig i adequada utilització.



Abans de maniobrar, assegurar-se que la zona de treball estigui clara.



Utilització de l'equip de protecció personal definit per obra.



No efectuar reparacions amb la màquina en marxa.



Comunicar qualsevol anomalia en el funcionament de la màquina al cap més immediat. Fer-ho
preferiblement mitjançant el part de treball.



Complir les instruccions de manteniment.
Radials elèctriques

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Utilitzarem aquesta eina radial elèctrica portàtil per realitzar diverses operacions de tall en l'obra.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
RISC

PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Talls

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Cops i/o
contusions pel
ret

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Atrapaments

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Sobreesforços i
postures
inadequades

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Projecció de
l’eina de tall o
dels seus
fragments o

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0
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accessoris en
moviment
Emissió de pols

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Contacte amb les
corretges de
transmissió

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Contacte amb
l’energia
elèctrica

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada


Casc de seguretat.



Ulleres de seguretat antiprojeccions



Màscara antipols amb filtre mecànic recanviable



Roba de treball.



Guants de cuir.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors


Abans d'utilitzar la màquina s'ha de conèixer el seu maneig i adequada utilització.



Abans de maniobrar, assegurar-se que la zona de treball estigui clara.



Utilització de l'equip de protecció personal definit per obra.



No efectuar reparacions amb la màquina en marxa.



Comunicar qualsevol anomalia en el funcionament de la màquina al cap més immediat. Fer-ho
preferiblement mitjançant el part de treball.



Complir les instruccions de manteniment.
Grup electrogen

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
L'ús dels generadors o grups electrògens en aquesta obra és imprescindible per l'absència de xarxa elèctrica a
les proximitats, i també pel fet que la demanda total de Kw de l'obra és superior a la que pot oferir la xarxa
general.
A més, perquè el enganxament a aquesta xarxa i l'estesa de línia necessari pot originar riscos latents a la
màquina i equips utilitzats en altres operacions, de manera que es consideren que és aconsellable la utilització
de sistemes propis de producció d'energia elèctrica.
Els grups generadors electrògens tenen com a missió bàsica la de substituir el subministrament d'electricitat
que procedeix de la xarxa general quan ho aconsellen o exigeixen les necessitats de l'obra.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
RISC

PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Electrocució

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Atrapaments
amb parts mòbils

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Explosió

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5
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Incendis

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Cremades, per
exemple en
treballs de
manteniment

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Caigudes des
d’alçada

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada


Protector acústic o taps.



Guants aïllants per a baixa tensió.



Calçat protector de riscos elèctrics.



Casc de seguretat.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors


En el moment de la contractació del grup electrogen, es demanarà informació dels sistemes de protecció
de què està dotat per a contactes elèctrics indirectes.



Si el grup no porta incorporat cap element de protecció es connectarà a un quadre auxiliar d'obra, dotat
amb un diferencial de 300 mA per al circuit de força i un altre de 30 mA per al circuit d'enllumenat,
posant a terra, tant al neutre del grup com al quadre.



Atès que el valor de resistència de terra que s'exigeix és relativament elevat, podrà aconseguir fàcilment
amb elèctrodes tipus piqueta o cable enterrat.



Tant la posada en obra del grup, com les seves connexions a quadres principals o auxiliars, s'ha d'efectuar
amb personal especialitzat.



Altres riscos addicionals són el soroll ambiental, l'emanació de gasos tòxics per la fuita del motor i
atrapaments en operacions de manteniment.



El soroll es pot reduir situant el grup el més allunyat possible de les zones de treball.



Referent al risc d'intoxicació seva ubicació mai ha de ser en soterranis o compartiments tancats o mal
ventilats.



La instal·lació del grup haurà de complir el que especifica REBT.



Les tensions perilloses que apareguin en les masses dels receptors com a conseqüència de defectes
localitzats en ells mateixos o en altres equips de la instal·lació connectats a terra es protegiran amb els
diferencials en acció combinada amb la connexió a terra.



La connexió a terra, quan la instal·lació s'alimenta del grup, té per objecte referir el sistema elèctric a terra
i permetre el retorn de corrent de defecte que es produeixi en masses de la instal·lació o receptors que
poguessin accidentalment no estar connectats a la posada a terra general, limitant la seva durada en acció
combinada amb el diferencial.



Cal tenir en compte que els defectes de fase localitzats en el grup electrogen provoquen un corrent que
retorna pel conductor de protecció i per R al centre de l'estrella, no afectant el diferencial. Per això
s'instal·larà un dispositiu tèrmic, que ha de parar el grup en un temps baix quan aquest corrent provoqui
una caiguda de tensió en R.



Es posarà sempre en lloc ventilat i fora del risc d'incendi o explosió.
Soldadura elèctrica

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
En diferents operacions de l'obra serà necessari recórrer a la soldadura elèctrica.
Les masses de cada aparell de soldadura estaran posades a terra, així com un dels conductors del circuit
d'utilització per a la soldadura. Serà admissible la connexió d'un dels pols de circuit de soldadura a aquestes
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masses quan per la seva posada a terra no es provoquin corrents vagabundes d'intensitat perillosa, en cas
contrari, el circuit de soldadura estarà posat a terra en el lloc de treball.
La superfície exterior dels porta-elèctrodes a mà, i en el possible les seves mandíbules, estaran aïllats.
Els borns de connexió per als circuits d'alimentació dels aparells manuals de soldadura estaran curosament
aïllats.
Quan els treballs de soldadura s'efectuïn en locals molt conductors no s'han d'utilitzar tensions superiors a la
de seguretat o, en altre cas, la tensió en buit entre l'elèctrode i la peça a soldar no superarà els 90 volts en
corrent altern als 150 volts en corrent continu.
L'equip de soldadura ha d'estar col·locat a l'exterior del recinte en què opera el treballador.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
RISC

PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Atrapaments
entre objectes

Mitja

Extremadament
Danyós

Important

No
eliminat

95,0

Caiguda al
mateix nivell

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Aixafament de
mans/peus per
objectes pesats

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Els derivats de
les radiacions de
l’arc voltaic

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,5

Els derivats de la
inhalació de
vapors

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Cremades

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Contacte amb
l’energia
elèctrica

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Sobreesforços i
postures
inadequades

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors


En tot moment els talls estaran nets i ordenats en prevenció d'ensopegades i trepitjades sobre objectes
punxants.



Els porta-elèctrodes a utilitzar en aquesta obra, tindran el suport de manutenció de material aïllant de
l'electricitat.



Es suspendran els treballs de soldadura a la intempèrie sota el règim de pluges, en prevenció del risc
elèctric.



Es prohibirà expressament la utilització en aquesta obra de porta-elèctrodes deteriorats, en prevenció del
risc elèctric.



El personal encarregat de soldar serà especialista en aquestes tasques.



A cada soldador i ajudant a intervenir en aquesta obra, se li lliurarà la següent llista de mesures
preventives, del 'vaig rebre' es donarà compte a la Direcció Facultativa o Direcció d'Obra:

Normes de prevenció d'accidents per als soldadors:
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Les radiacions de l'arc voltaic són perjudicials per a la vista, fins i tot els reflexos de la soldadura.
Protegiu-vos amb la pantalla de mà sempre que soldi.



No mirar directament a l'arc voltaic. La intensitat lluminosa pot produir lesions greus i irreparables als
ulls.



No picar el cordó de soldadura sense protecció ocular. Les resquills de pellofa despresa, poden produir
greus lesions als ulls.



No tocar les peces recentment soldades, poden estar a temperatures que podrien produir-li cremades
serioses.



Ubicar-se sempre en lloc ben ventilat, per evitar intoxicacions i asfíxia.



Abans de començar a soldar, comprovar que no hi ha persones en l'entorn de la vertical del lloc de treball,
evitarà cremades fortuïtes.



No deixar la pinça directament a terra o sobre els perfils metàl·lics. Dipositar sobre un portapinces evitarà
accidents.



Demani que li indiquin quin és el lloc més adequat per estendre el cablejat del grup, evitarà ensopegades i
caigudes.



Comprovar que el seu grup està correctament connectat a terra abans d'iniciar la soldadura.



No anular la connexió a terra de la carcassa del seu grup de soldar perquè -salti- el disjuntor diferencial.



Avisar al Servei Tècnic per revisar l'avaria. En aquests casos haurà d'esperar que reparin el grup o s'ha
d'utilitzar un altre.



Desconnectar totalment el grup de soldadura en les pauses de consideració (esmorzar o menjar, o
desplaçament a un altre lloc).



Comprovar que les mànegues elèctriques estan empalmades mitjançant connexions mascle-femella i
estanques d'intempèrie.



Evitar les connexions directes protegides a base de cinta aïllant i altres nyaps d'empalmament.



No utilitzar mànegues elèctriques amb la protecció externa trencada o deteriorada seriosament, demani en
aquests casos que les canviïn, evitarà accidents.



Seleccionar l'elèctrode adequat per el cordó a executar.



Haurà assegurar abans dels treballs que estiguin ben aïllades les pinces portaelèctrodes i els borns de
connexió.



Els gasos emanats són tòxics a distàncies properes a l'elèctrode. mantingueu-vos allunyat dels mateixos i
procuri que el local estigui ben ventilat.
Hidronetejadora

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Aquesta màquina s'utilitza en l'obra per al tractament i neteja de paraments, façanes i superfícies afectades per
pintures, fongs, etc.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
RISC

PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Projecció de
fragments o
partícules

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Sobreesforç i
postures
inadequades

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Contactes
elèctrics

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5
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Mitja

Talls

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada


Roba de treball.



Casc de seguretat.



Protectors auditius.



Calçat de seguretat.



Guants de goma.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors


Abans d'utilitzar la màquina s'ha de conèixer el seu maneig i adequada utilització.



Abans de maniobrar, assegurar-se que la zona de treball estigui clara.



Utilització de l'equip de protecció personal definit per obra.



Respectar les ordres de l'obra sobre seguretat viària dins de l'obra.



No efectuar reparacions amb la màquina en marxa.



Comunicar qualsevol anomalia en el funcionament de la màquina al cap més immediat.
Fer-ho preferiblement mitjançant el part de treball.



Complir les instruccions de manteniment.
Trepants pneumàtics

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Aquesta màquina la utilitzarem en l'obra perquè serveix per perforar o fer forats (passants o cecs) en
qualsevol material, utilitzant sempre la broca adequada al material a treballar.
El trepant pneumàtic és un trepant amb una percussió molt més potent i s'utilitza per perforar materials molt
més durs com el formigó, la pedra, etc. o gruixos molt gruixos de material d'obra.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
RISC

PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Talls

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Cops i/o
contusions pel
retrocés
imprevist i
violent de la peça
que es treballa

Mitja

Extremadament
Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Atrapaments

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Sobreesforços i
postures
inadequades

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Projecció de
l’eina de tall o
dels seus
fragments i
accessoris en

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5
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moviment

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada


Roba de treball.



Casc de seguretat.



Protectors auditius.



Calçat de seguretat.



Guants de treball.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors


Abans d'utilitzar la màquina s'ha de conèixer el seu maneig i adequada utilització.



Abans de maniobrar, assegurar-se que la zona de treball estigui clara.



Utilització de l'equip de protecció personal definit per l'obra.



No efectuar reparacions amb la màquina en marxa.



Comunicar qualsevol anomalia en el funcionament de la màquina al cap més immediat.
Fer-ho preferiblement mitjançant el part de treball.



Complir les instruccions de manteniment.
Trepants elèctrics

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Aquesta màquina la utilitzarem en l'obra perquè serveix per perforar o fer forats (passants o cecs) en
qualsevol material, utilitzant sempre la broca adequada al material a treballar.
La velocitat de gir en el trepant elèctric es regula amb el gallet, essent molt útil poder ajustar-la al material
que s'estigui trepant i al diàmetre de la broca per a un rendiment òptim.
A més del gir, la broca té un moviment de vaivé. Això és imprescindible per foradar amb comoditat maons,
rajoles, etc.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
RISC

PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Talls

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Cops

Mitja

Lleugerament
Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Atrapaments

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Sobreesforços i
postures
inadequades

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Projecció de
l’eina de tall o
dels seus
fragments i
accessoris en
moviment

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5
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Descàrregues
elèctriques

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada


Roba de treball.



Casc de seguretat.



Protectors auditius.



Calçat de seguretat.



Guants de treball.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors


Abans d'utilitzar la màquina s'ha de conèixer el seu maneig i adequada utilització.



Abans de maniobrar, assegurar-se que la zona de treball estigui clara.



Utilització de l'equip de protecció personal definit per l'obra.



No efectuar reparacions amb la màquina en marxa.



Comunicar qualsevol anomalia en el funcionament de la màquina al cap més immediat.
Fer-ho preferiblement mitjançant el part de treball.



Complir les instruccions de manteniment.
Trepants de bateria

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Aquesta màquina la utilitzarem en diferents operacions en l'obra perquè serveix per perforar o fer forats
(passants o cecs) en qualsevol material, utilitzant sempre la broca adequada al material a treballar.
El seu principal avantatge és la seva autonomia al poder utilitzar-se sense necessitat que hi hagi un endoll.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
RISC

PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Talls

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Cops

Mitja

Lleugerament
Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Atrapaments

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Sobreesforços i
postures
inadequades

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Projecció de
l’eina de tall o
dels seus
fragments i
accessoris en
moviment

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada


Roba de treball.
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Casc de seguretat.



Protectors auditius.



Calçat de seguretat.



Guants de treball.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors


Abans d'utilitzar la màquina s'ha de conèixer el seu maneig i adequada utilització.



Abans de maniobrar, assegurar-se que la zona de treball estigui clara.



Utilització de l'equip de protecció personal definit per l'obra.



No efectuar reparacions amb la màquina en marxa.



Comunicar qualsevol anomalia en el funcionament de la màquina al cap més immediat.
Fer-ho preferiblement mitjançant el part de treball.



Complir les instruccions de manteniment.
Compressor

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Utilitzarem en aquesta obra el compressor per a l'alimentació dels diferents martells pneumàtics que en
diferents talls anem a necessitar.
Encara que el compressor és una part del grup, per extensió considerarem com compressor al grup motocompressor complet.
La missió és produir aire comprimit, generalment a 7 Bars, que és el que necessiten per al seu funcionament
els martells o perforadors pneumàtics que s'utilitzaran en aquesta obra.
El grup moto-compressor està format per dos elements bàsics:
-

El compressor, la missió és aconseguir un cabal d'aire a una determinada pressió.

-

El motor, que amb la seva potència a un determinat règim transmet el moviment al compressor.

Els factors a tenir en compte per determinar el compressor adequat a les necessitats d'aquesta obra són: la
pressió màxima de treball i el cabal màxim d'aire.
La pressió de treball s'expressa en Atmosferes. (La fixa l'equip, màquina o eina que treballa connectada a ell)
i és la força per unitat de superfície (kg / cm 2) que necessiten les eines per al seu funcionament.
El cabal d'aire és la quantitat que ha d'alimentar a l'eina, a una determinada pressió, per al bon funcionament
d'aquesta i es mesura en m3/minut.
Si el motor alimenta diversos equips que treballin a diferents pressions, el compressor ha de tenir la pressió de
l'equip de major pressió. Protegint-se amb un mà-reductor els equips que treballin a una pressió excessiva.
Per calcular el cabal d'aire lliure que necessita l'obra, hem sumat el consum d'aire de tots els equips, en litres
per minut. Al valor obtingut se li ha aplicat un factor de simultaneïtat. També hem tingut en comte una
reserva per a possibles ampliacions.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
RISC

PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Bolcades

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Fatiga física per
maneig manual
de càrregues

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5
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Cops i/o
contusions pel
retrocés
imprevist i
violent sobre la
peça que es
treballa

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Trencament de
la mànega de
pressió

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Els derivats de
l’emanació de
gasos tòxics del
motor

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Incendi i/o
explosió del
motor

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada


Roba de treball.



Casc de seguretat.



Protectors auditius.



Calçat de seguretat.



Guants de cuir.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors


El compressor no es col·locarà ni s'arrossegarà a menys de 2 metres de la vora superior dels talussos.



El transport per suspensió es realitzarà amb 2 cables i amb quatre punts d'ancoratge.



El compressor es quedarà en el lloc previst, fermament subjectat de manera que no es pugui desplaçar per
si sol.



Mentre funcioni, les carcasses han d'estar sempre en posició de tancat.



A menys de 4 metres de distància serà obligatori l'ús de protectors auditius.



Si és possible, els compressors s'han de situar a una distància mínima de 15 metres del lloc de treball.



El combustible es posarà amb la màquina parada.



Les mànegues de pressió han d'estar sempre en perfecte estat. L'encarregat de seguretat o l'encarregat
d'obra vigilarà l'estat de les mànegues i es preocuparà de la seva substitució.



Els mecanismes de connexió es farà amb els ràcords corresponents, mai amb filferros.



Es disposarà sempre de ventilació apropiada, havent de col·locar-se llocs a la intempèrie.
Tornavisos elèctrics

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Aquesta màquina s'utilitzarà en diferents operacions de l'obra perquè serveix per a cargolar a qualsevol tipus
de superfície.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
RISC
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PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Talls

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Cops i/o
contusions pel
retrocés
imprevist i
violent de la peça
que es treballa

Mitja

Lleugerament
Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada


Casc de seguretat.



Guants de treball.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors


Abans d'utilitzar el tornavís elèctric s'ha de conèixer el seu maneig i adequada utilització.



Utilització de l'equip de protecció personal definit per l'obra.



Complir les instruccions de manteniment.
Tornavisos de bateria

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Aquesta màquina s'utilitzarà en diferents operacions de l'obra perquè serveix per a cargolar a qualsevol tipus
de superfície.
El seu principal avantatge és la seva autonomia, en poder utilitzar-se sense necessitat que hi hagi un endoll.

RISC

PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Talls

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Cops i/o
contusions pel
retrocés
imprevist i
violent de la peça
que es treballa

Mitja

Lleugerament
Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Sobreesforços i
postures
inadequades

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada


Casc de seguretat.



Guants de treball.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors


Abans d'utilitzar la màquina s'ha de conèixer el seu maneig i adequada utilització.



Comunicar qualsevol anomalia en el funcionament de la màquina al cap més immediat.
Fer-ho preferiblement mitjançant el part de treball.



Complir les instruccions de manteniment.
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Fresadores
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Aquesta màquina s'utilitzarà en l'obra perquè està indicada per una infinitat de treballs com són encaixos,
rebaixos, sota relleus, etc.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
RISC

PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Talls

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Cops i/o
contusions pel
retrocés
imprevist i
violent de la peça
que es treballa

Mitja

Lleugerament
Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Sobreesforços i
postures
inadequades

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada


Casc de seguretat.



Ulleres antipartícules.



Guants de cuir.



Calçat de seguretat.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors


Es dotaran de doble aïllament.



El personal encarregat del maneig de la màquina haurà de ser expert en el seu ús.



La fresadora haurà d'estar en bon estat per al seu funcionament.



Es col·locarà adequadament la màquina quan no treballi.



Es controlaran els diversos elements de què es compon.



La primera mesura, i més elemental, és l'elecció de la màquina d'acord amb el treball a efectuar, al disc
adequat a la tasca i al material a treballar, i als elements auxiliars que poguessin ser necessaris.



Comprovar que l'eina a utilitzar està en bones condicions d'ús.



Utilitzar sempre les proteccions de la màquina.



No utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per damunt del nivell de les espatlles, ja
que, en cas de pèrdua de control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors.



Situar l'empunyadura lateral en funció del treball a realitzar, o utilitzar una empunyadura de pont.



En cas d'utilització de plats de polir, instal·lar a l'empunyadura lateral la protecció corresponent per a la
mà.
Regle anivellador vibrant

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
En aquesta obra s'utilitzarà el regle vibrant per a l'acabat superficial de les soleres de formigó, vibrant la
solera en la seva superfície.
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Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
RISC

PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Caigudes des
d’alçada durant
el seu maneig

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Caigudes a
diferent nivell
del vibrador

Mitja

Extremadament
Danyós

Important

No
eliminat

95,0

Vibracions

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada


Roba de treball.



Casc de seguretat.



Botes de goma



Guants de seguretat



Ulleres de protecció contra esquitxades.



Arnés de seguretat (per als treballs en alçada).

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors


Les operacions de la vibradora es realitzaran sempre sobre posicions estables.



Es procedirà a la neteja diària de la regla després de la seva utilització.



Les operacions de neteja directa manual, s'efectuaran prèvia desconnexió de la xarxa elèctrica de la regla,
per previsió del risc elèctric i de atrapaments.
Si el motor és de gasolina o gasoil, haurà sempre estar aturat.



Els polsadors estaran protegits per evitar que els caigui material utilitzat en el formigonat o aigua.



Els polsadors de posada en marxa i parada estaran suficientment separats per no confondre'ls en el
moment d'accionar.
Esmoladores

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Aquestes màquines portàtils, són utilitzades en aquesta obra per a tallar, polir o enllustrar superfícies rugoses.
Les esmoladores són màquines molt versàtils, utilitzades en la construcció en múltiples operacions.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
RISC

PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Sorolls propis i
ambientals

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Trepitjades
sobre objectes

Mitja

Lleugerament
Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Contactes
elèctrics

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Cops en treballar

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0
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peces inestables
Projecció de la
peça treballada

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Talls

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Electrocució

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Cremades

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Exposició a
vibracions

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Exposició a
soroll

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada


Roba de treball.



Casc de seguretat.



Ulleres antipartícules.



Protectors auditius.



Guants de cuir.



Màscara antipols.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors


El personal encarregat del maneig de l'esmoladora haurà de ser expert en el seu ús.



La mola haurà d'estar en bon estat per al seu funcionament.



Es col·locarà adequadament la màquina quan no treballi.



Es controlaran els diversos elements de què es compon.



La primera mesura, i més elemental, és l'elecció de la màquina d'acord amb el treball a efectuar, al disc
adequat a la tasca i al material a treballar, i als elements auxiliars que poguessin ser necessaris.



En ocasions, els problemes poden començar amb el muntatge de la mola en el seu emplaçament.



És elemental la utilització de discos de diàmetres i característiques adequades a la feina a fer, respectar el
sentit de rotació, i utilitzar correctament els dispositius de fixació de la manera indicada pel fabricant.
És important fer rotar el disc manualment per verificar que està ben centrat i no té frecs amb la carcassa
de protecció.



Comprovar que el disc a utilitzar està en bones condicions d'ús. Havent emmagatzemar els discos en llocs
secs, sense patir cops i seguint les indicacions del fabricant.



Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina.



No sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola.



Utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i característiques de la màquina.



No sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació d'una pressió excessiva.
Els resultats poden ser nefastos: trencament del disc, sobreescalfament, pèrdua de velocitat i de
rendiment, rebuig de la peça o reacció de la màquina, pèrdua d'equilibri, etc...



En el cas de treballar sobre peces de petita grandària o en equilibri inestable, assegurar la peça a treballar,
de manera que no pateixin moviments imprevistos durant l'operació.



Parar la màquina totalment abans de deixar-la, en prevenció de possibles danys al disc o moviments
incontrolats de la mateixa. L'ideal seria disposar de suports especials propers al lloc de treball.



En desenvolupar treballs amb risc de caiguda d'alçada, assegurar sempre la postura de treball, ja que, en
cas de pèrdua d'equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es poden multiplicar.
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No utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per damunt del nivell de les espatlles, ja
que, en cas de pèrdua de control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors.



Situar l'empunyadura lateral en funció del treball a realitzar, o utilitzar una empunyadura de pont.



En cas d'utilització de plats de polir, instal·lar a l'empunyadura lateral la protecció corresponent per a la
mà.



Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que permeten, a més de
fixar convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació del tall.



Existeixen també guies acoblables a la màquina que permeten, de cap manera portàtil, executar treballs
d'aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforços laterals del disc, en molts d'aquests
casos caldrà ajudar-se amb una regla que ens defineixi netament la trajectòria.



Quan no s'utilitzi es guardarà descarregada en el seu allotjament corresponent.
Martell trencador

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
S'utilitzarà en diferents operacions dins de l'obra.
Especialment dissenyat per a treballs de tall i demolició, buixardat i obertura de regates.
Dins dels diferents grups de martells elèctrics el martell trencador que utilitzarem en l'obra són els de major
pes i potència, ja que el rendiment que se'ls exigeix és elevat.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
RISC

PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Postures
inadequades

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Sobreesforços

Alta

Lleugerament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Lesions per
vibració i
percussió

Alta

Lleugerament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Cops per
diverses causes
en el cos en
general

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Sobreesforços i
postures
inadequades

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada


Roba de treball.



Casc de seguretat.



Ulleres antipartícules.



Protectors auditius.



Guants de cuir.



Màscara antipols.



Arnés de seguretat (per a treballs en alçada).

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
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Es col·locarà adequadament la màquina quan no treballi.



Es controlaran els diversos elements de què es compon.



Es dotaran de doble aïllament.



Es dotarà el martell d'un interruptor de ressort, de manera que la maquinària funcioni estant pressionat
constantment l'interruptor.



El personal encarregat del maneig del martell ha de ser expert en el seu ús.



El martell haurà d'estar en bon estat per al seu funcionament.



La primera mesura, i més elemental, és l'elecció de la màquina d'acord amb el treball a fer, a l'eina
adequada a la tasca i al material a treballar, i als elements auxiliars que poguessin ser necessaris.



Comprovar que l'eina a utilitzar està en bones condicions d'ús.



Parar la màquina totalment abans de deixar-la, en prevenció de possibles danys a l'eina incontrolats de la
mateixa. L'ideal seria disposar de suports especials propers al lloc de treball.



En desenvolupar treballs amb risc de caiguda d'alçada, assegurar sempre la postura de treball, ja que, en
cas de pèrdua d'equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es poden multiplicar.



No utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per damunt del nivell de les espatlles, ja
que, en cas de pèrdua de control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors.



Situar l'empunyadura lateral en funció del treball a realitzar, o utilitzar una empunyadura de pont.



Quan no s'utilitzi es guardarà descarregada en el seu allotjament corresponent.
Martell pneumàtic

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
El martell d'aire comprimit s'utilitzarà en l'obra per a múltiples operacions.
Treballa amb escarpades de totes les formes (punta, espàtula, etc...) proporcionant l'energia un èmbol accionat
per aire comprimit.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
RISC

PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Cops amb l’eina

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Impactes per la
caiguda del
martell sobre els
peus

Mitja

Lleugerament
Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Contusions amb
la mànega d’aire
comprimit

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Cops a les mans i
els peus

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Vibracions

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Projecció de
fragments o
partícules

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Sobreesforços i
postures
inadequades

Baixa

Lleugerament
Danyós

Trivial

Evitat

99,9

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada
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Roba de treball.



Casc de seguretat.



Ulleres antipartícules.



Protectors auditius.



Guants de cuir.



Màscara antipols.



Arnés de seguretat (per a treballs en alçada).

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors


Les mànegues d'aire comprimit s'han de situar de manera que no dificultin el treball dels obrers ni el pas
del personal.



Les mànegues es posaran alineades i, si és possible, fixes. Si és inevitable el pas de camions o qualsevol
altre vehicle per damunt de les mànegues, es protegiran amb tubs d'acer.



La unió entre l'eina i el portaeines quedarà ben assegurada i es comprovarà el perfecte acoblament abans
d'iniciar el treball.



No convé fer esforços de palanca o una altra operació semblant amb el martell en marxa.



Es verificaran les unions de les mànegues assegurant que estan en bones condicions.



Convé tancar el pas de l'aire abans de desarmar un martell.
Eines manuals

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Són eines en les que el funcionament es deu només a l'esforç de l'operari que les utilitza, i en l'obra es faran
servir en diverses operacions de naturalesa molt variada.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
RISC

PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Lesions oculars

Mitja

Lleugerament
Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Esquinços per
sobreesforços o
gestos violents

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Talls a les mans
Sobreesforços i
postures
inadequades

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Caigudes al
mateix nivell

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Caigudes a
diferent nivell

Mitja

Extremadament
Danyós

Important

No
eliminat

95,0

Els derivats dels
treballs realitzats
amb altes
temperatures

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada
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Casc de seguretat.



Guants de cuir.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors


Les eines manuals s'utilitzaran en aquelles tasques per a les quals han estat concebudes.



Caldrà fer una selecció de l'eina correcta per al treball a realitzar.



S'ha de fer un manteniment adequat de les eines per conservar-les en bon estat.



Cal guardar les eines en lloc segur.



Sempre que sigui possible es farà una assignació personalitzada de les eines.



Abans del seu ús es revisaran, rebutjant les que no es troben en bon estat de conservació.



S'han de mantenir netes d'olis, greixos i altres substàncies lliscants.



Per evitar caigudes, talls o riscos anàlegs, es col·locaran en porta eines o prestatges adequats.



Durant el seu ús s'evitarà el seu dipòsit arbitrari per terra.



Els treballadors han de rebre instruccions concretes sobre l'ús correcte de les eines que hagin d'utilitzar.

A. Alicates:


Els alicates de tall lateral han de portar una defensa per evitar les lesions produïdes pel despreniment dels
extrems curts de filferro.



Els alicates no s'han d'utilitzar en lloc de les claus, ja que les seves mordasses són flexibles i rellisquen.
A més tendeixen a arrodonir-se els angles dels perns i femelles, deixant marques de les mordasses sobre
les superfícies.



No utilitzar per tallar materials més durs que les mandíbules.



Utilitzar exclusivament per a subjectar, doblegar o tallar.



No col·locar els dits entre els mànecs.



No colpejar peces o objectes amb les alicates.



Manteniment: Greixar periòdicament el passador de l'articulació.

B. Escarpes :


No utilitzar l'escarpre amb cap aplatada, poc esmolada o còncava.



No usar-la com a palanca.



Les cantonades dels talls de tall han de ser arrodonides si es fan servir per tallar.



Han d'estar nets de rebaves.



Les escarpres han de ser prou gruixuts perquè no es corbin ni lloen el ser colpejats.



S'han de rebutjar més o menys fungiformes utilitzant només el que presenti una curvatura de 3cm de radi.



Per a ús normal, la col·locació d'una protecció anular de goma, pot ser una solució útil per evitar cops en
mans amb el martell de colpejar.



El martell utilitzat per colpejar ha de ser prou pesat.

C. Tornavisos:


El mànec ha d'estar en bon estat i emmotllat a la mà amb o superfícies laterals prismàtiques o amb solcs o
nervadures per transmetre l'esforç de torsió del canell.



El tornavís ha de ser de la mida adequada al del cargol a manipular.



Rebutjar tornavisos amb el mànec trencat, fulla doblegada o la punta trencada o retorçada perquè això pot
fer que es surti de la ranura originant lesions en mans.



S'ha d'utilitzar-lo només per a prémer o afluixar cargols.



No utilitzar en lloc de punxons, falques, palanques o similars.

Plaça Verdaguer, 2
08960 – Sant Just Desvern
Telèfon 93 480 48 00
Fax 93 480 48 79
c/e: ajuntament@santjust.cat



Sempre que sigui possible utilitzar tornavisos d'estrella.



No ha de subjectar amb les mans la peça a treballar sobretot si és petita. En el seu lloc ha d'utilitzar un
banc o superfície plana o subjectar-la amb un banc.



Emprar sempre que sigui possible sistemes mecànics de cargolat o descargolat.

D. Claus de boca fixa i ajustable:


Les maixelles i mecanismes hauran d'estar en perfecte estat.



La cremallera i cargol d'ajust hauran lliscar correctament.



El dentat de les mandíbules haurà d'estar en bon estat.



No s'ha de desbastar les boques de les claus fixes ja que perden paral·lelisme les cares interiors. 707.
Les claus deteriorades no es repararan, s'hauran de reposar.



Caldrà efectuar la torsió girant cap al operari, mai empenyent.



En girar assegurar-se que els artells no es copegen contra algun objecte.



Utilitzar una clau de dimensions adequades al pern o cargol a prémer o afluixar.



S'haurà d'utilitzar la clau de manera que estigui completament abraçada i assentada a la rosca i formant
angle recte amb l'eix del cargol que estreny.



No s'ha de sobrecarregar la capacitat d'una clau utilitzant una prolongació de tub.



La clau de boca variable ha d'abraçar totalment en el seu interior a la femella i ha de girar-se en la
direcció que suposi que la força la suporta la barra fixa. Tirar sempre de la clau evitant empènyer sobre
ella.



S'haurà d'utilitzar amb preferència la clau de boca fixa en comptes de la de boca ajustable.



No s'ha d'utilitzar les claus per colpejar.

E. Martells i malls:


Els caps no han de tenir rebaves.



Els mànecs de fusta (noguera o freixe) hauran de ser de longitud proporcional al pes del cap i sense
estelles.



El cap ha d'estar fixada amb falques introduïdes obliquament respecte a l'eix del cap del martell de
manera que la pressió es distribueixi uniformement en totes les direccions radials.



S'hauran de rebutjar mànecs reforçats amb cordes o filferro.



Abans d'utilitzar un martell s'ha d'assegurar que el mànec està perfectament unit al capdavant.



S'ha de seleccionar un martell de mida i duresa adequats per a cadascuna de les superfícies a colpejar.



Observar que la peça a colpejar es recolza sobre una base sòlida no endurida per evitar rebots.



S'ha de procurar colpejar sobre la superfície d'impacte amb tota la cara del martell.



En el cas d'haver de colpejar claus, aquests s'han de subjectar pel cap i no per l'extrem.



No colpejar amb un costat del cap del martell sobre una escarpra o una altra eina auxiliar.



No utilitzar martells amb el cap fluixa o falca solta.



No utilitzar un martell per colpejar un altre o per donar voltes a altres eines o com a palanca.

F. Pics trencadors i Trossejadors:


S'ha de mantenir afilades les seves puntes i el mànec sense estelles.



El mànec ha de ser d'acord al pes i longitud del bec.



Haurà de tenir el full ben adossada.



No s'ha d'utilitzar per colpejar o trencar superfícies metàl·liques o per redreçar eines com el martell o
similars.



No utilitzar un pic amb el mànec danyat o sense.



S'hauran rebutjar pics amb les puntes dentades o estriades.
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S'ha de mantenir lliure d'altres persones la zona propera a la feina.

G. Serres:


Les serres han de tenir afilats les dents amb la mateixa inclinació per evitar flexions alternatives i estar
ben ajustats.



Els mànecs hauran d'estar ben fixats i en perfecte estat.



La fulla haurà d'estar tensada.



Abans de serrar s'ha de fixar fermament la peça.



Utilitzar una serra per a cada treball amb la fulla tensada (no excessivament).



Utilitzar serres d'acer al tungstè endurit o semiflexible per a metalls tous o semidurs amb el nombre de
dents:
a)
b)
c)

Ferro fos, acer tou i llautó: 14 dents cada 25 cm.
Acer estructural i per a eines: 18 dents cada 25 cm.
Tubs de bronze o ferro, conductors metàl·lics: 24 dents cada 25 cm.

d)

Xapes, fleixos, tubs de paret prima, làmines: 32 dents cada 25 cm.



Instal·lar la fulla a la serra tenint en compte que les dents han d'estar alineats cap a la part oposada del
mànec.



Utilitzar la serra agafant el mànec amb la mà dreta quedant el dit polze a la part superior del mateix i la
mà esquerra l'extrem oposat de l'arc. El tall es realitza donant a les dues mans un moviment de vaivé i
aplicant pressió contra la peça quan la serra és desplaçada cap al front, deixant de pressionar quan es
retrocedeix



Per serrar tubs o barres, haurà de fer-ho girant la peça.
Bomba drenatge

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
La bomba de drenatge és la solució adequada en l'obra per a evacuació d'aigües, tant aigua clara com bruta.
L'interruptor de nivell integrat connecta la bomba automàticament i assumeix la funció de comunicació
automàtica. Així, la bomba arrenca automàticament en cas d'inundacions per pluja, per pujada del nivell
freàtic o per trencament d'una canonada o conducció d'aigua, pel que el seu ús en l'obra es fa necessari en
previsió d'aquestes situacions.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
RISC

PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Electrocució

Baixa

Danyós

Moderat

Evitat

99,5

Caiguda de
persones al
diferent nivell

Mitja

Danyós

Important

Evitat

99,0

Sobreesforços i
postures
inadequades

Baixa

Danyós

Moderat

Evitat

99,5

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada


Guants aïllants.



Protector acústic o taps.
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Ulleres antipartícules.



Calçat apropiat.



Mascaretes.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors


7.2

Es controlaran els diversos elements de què es compon.



Es dotaran de doble aïllament.



El personal encarregat del manteniment o revisió de la bomba haurà de ser expert.



La bomba ha d'estar en bon estat per al seu funcionament, no presentant defectes, trencaments de cable ni
deterioraments que puguin ocasionar situacions de risc. Davant el dubte sempre es retirarà del servei.



Es controlaran i revisaran periòdicament els diversos elements de què es compon.



La primera mesura, i més elemental, és comprovar que l'elecció de la bomba és apropiada a la feina a fer.



Quan no s'utilitzi es revisarà i posteriorment es guardarà de manera apropiada, seguint les especificacions
tècniques del fabricant i en el seu allotjament corresponent.



Se seguiran sempre les instruccions del fabricant pel que fa a maneig i utilització de l'equip, així com en
els manteniments i reparacions.



No treballar en situacions de mitjana avaria- . Abans de treballar, arreglar-ho bé. Davant el dubte no s'ha
d'utilitzar.



No intentar modificar els mecanismes de protecció.



Als operaris d'aquestes màquines se'ls comunicarà per escrit la següent normativa preventiva, abans de
l'inici dels treballs.

Mitjans auxiliars
7.2.1 Bastides
Bastides en general
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Les bastides s'han de projectar, muntar i mantenir convenientment de manera que s'eviti que es desplomin o
es desplacin accidentalment.
Quan no es disposi de la nota de càlcul de la bastida, o quan les configuracions estructurals previstes no
estiguin previstes en ella, s'ha de fer un càlcul de resistència i estabilitat, llevat que la bastida estigui muntat
segons una configuració tipus generalment reconeguda.
No obstant això, quan es tracti de bastides que disposin del marcatge CE, per ser-los d'aplicació una
normativa específica en matèria de comercialització, el pla podrà ser substituït per les instruccions
específiques del fabricant, proveïdor o subministrador, sobre el muntatge, la utilització i el desmuntatge dels
equips, llevat que aquestes operacions es realitzin de forma o en condicions o circumstàncies no previstes en
les instruccions.
En funció de la complexitat de la bastida triada, s'ha d'elaborar un pla de muntatge, d'utilització i de
desmuntatge. Aquest pla i el càlcul a què es refereix l'apartat anterior hauran de ser realitzats per una persona
amb una formació universitària que l'habiliti per a la realització d'aquestes activitats. Aquest pla pot adoptar la
forma d'un pla d'aplicació generalitzada, completat amb elements corresponents als detalls específics de la
bastida de què es tracti.
Les dimensions de les diverses peces i elements auxiliars (cables, cordes, filferros, etc.), seran les suficients
perquè les càrregues de treball a les quals, per la seva funció i destí, hagin d'estar sotmeses no sobrepassin les
establertes per a cada classe de material.
Els elements i sistemes d'unió de les diferents peces constitutives de la bastida, a més de complir amb la
condició precedent, asseguraran perfectament la seva funció d'enllaç amb les degudes condicions de fixesa i
permanència.
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La bastida s'organitzarà i s'armarà en forma constructivament adequada perquè quedi assegurada la seva
estabilitat i al mateix temps perquè els treballadors puguin amb les degudes condicions de seguretat, i també
extensives aquestes últimes a la resta treballadors de l'obra.
Les plataformes de treball, la passarel·la i les escales de les bastides s'han de construir, dimensionar, protegir i
utilitzar de manera que s'eviti que les persones caiguin o estiguin exposades a caigudes d'objectes.
A aquest efecte, les seves mesures s'han d'ajustar al nombre de treballadors que hagin de servir.
En qualsevol cas les plataformes tindran una amplada no menor a:
a) 0,60 metres quan s'utilitzi únicament per a sostenir persones i no per dipositar, sobre ella, materials.
b)

0,80 metres quan en la plataforma es dipositin materials.

c)

1,10 metres quan es en feu un sostenir una altra plataforma més elevada.

d)

1,30 metres quan es en feu pel desbast i igualat de pedres.

e)

1,50 metres quan s'utilitzi per sostenir una altra plataforma més elevada, usada per al desbast i
igualat de pedres.

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
RISC

PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Caiguda de
persones o
objectes a
diferent nivell

Mitja

Extremadament
Danyós

Important

No
Eliminat

95,0

Caigudes al
mateix nivell

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Atrapaments
durant el
muntatge

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Electrocucions

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Cops per
objectes o eines

Mitja

Lleugerament
Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Atrapaments

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada


Casc de seguretat.



Roba de treball.



Guants de cuir.



Calçat de seguretat.



Arnès de seguretat.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
Les bastides només poden ser muntades, desmuntades i modificades substancialment sota la direcció d'una
persona amb una formació universitària o professional que l'habiliti per a això, i per treballadors que hagin
rebut una formació adequada i específica per a les operacions previstes, que els permeti enfrontar-se a riscos
específics de conformitat amb les disposicions de l'article 5, i en particular a:
a) La comprensió del pla de muntatge, desmuntatge o transformació de la bastida de què es tracti.
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b) La seguretat durant el muntatge, el desmuntatge o la transformació de la bastida de què es tracti.
c) Les mesures de prevenció de riscos de caiguda de persones o d'objectes.
d) Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques que pugin afectar
negativament la seguretat de la bastida de què es tracti.
e) Les condicions de càrrega admissible.
f) Qualsevol altre risc que comportin les esmentades operacions de muntatge, desmuntatge i
transformació. Tant els treballadors afectats com la persona que supervisi disposaran del pla de
muntatge i desmuntatge, incloent qualsevol instrucció que pugui contenir. Quan no sigui necessària
l'elaboració d'un pla de muntatge, utilització i desmuntatge, les operacions previstes en aquest apartat
podran també ser dirigides per una persona que disposi d'una experiència certificada per l'empresari en
aquesta matèria de més de dos anys i compti amb la formació preventiva corresponent, com a mínim, a
les funcions de nivell bàsic, d'acord amb el que preveu l'apartat 1 de l'article 35 del Reglament dels
serveis de prevenció, aprovat pel Reial Decret 337/2010, del 19 de març, per el que es modifica el Reial
Decret 39/1997, del 17 de gener.
Per garantir tècnicament en l'obra que les bastides utilitzades no es desplomin o es desplacin accidentalment
s'han d'utilitzar bastides normalitzades.
Aquests bastides normalitzades han de complir les especificacions del fabricant respecte al projecte,
muntatge, utilització, manteniment i desmuntatge d'aquests.
En el cas d'utilitzar bastides no normalitzades es requerirà una nota de càlcul en què es justifiqui l'estabilitat i
solidesa de la bastida, així com incloure les instruccions de muntatge, utilització, manteniment i desmuntatge
d'aquests.
A aquests efectes s'entén que quan una bastida normalitzada si s'instal·la o modifica els seus elements de
manera no prevista pel fabricant (per exemple soldant components), el mateix es tractarà a efectes com una
bastida no normalitzada. A més s'han de tenir sempre en compte les següents mesures preventives:
-

Les bastides sempre es travaran per evitar els moviments indesitjables que poden fer perdre l'equilibri
als treballadors.

-

Abans de pujar a una plataforma haurà de revisar tota la seva estructura per evitar les situacions
inestables.

-

Els trams verticals (mòduls o peus drets) de les bastides, es recolzaran sobre taulons de repartiment de
càrregues.

-

Els peus drets de les bastides en les zones de terreny inclinat, es complementarà mitjançant tacs o
porcions de tauló, travades entre si.

-

Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm. d'amplada i estaran fermament ancorades als
suports de tal manera que s'evitin els moviments per lliscament o bolcada.

-

Les plataformes de treball, independentment de l'alçada, posseiran baranes perimetrals. Les baranes han
de ser resistents, d'una alçària mínima de 90 centímetres i d'una protecció intermèdia i d'un entornpeu.
Resulten aconsellables en obra les baranes d'un metre d'alçada.

-

Les plataformes de treball permetran la circulació i intercomunicació necessària per ala realització dels
treballs.

-

Els taulers que formin les plataformes de treball estaran sense defectes visibles, amb bon aspecte i sense
nusos que disminueixin la seva resistència. Estaran nets, de tal manera, que puguin apreciar els defectes
per ús i el seu cant serà de 7 cm. com a mínim.

-

Es prohibirà abandonar en les plataformes sobre les bastides, materials o eines. Poden caure sobre les
persones o fer-los ensopegar i caure al caminar sobre elles.

-

Es prohibeix llançar enderrocs directament des de les bastides. La runa es recollirà i es descarregarà de
planta en planta, o bé s'abocarà a través de trompes.

-

Es prohibeix fabricar morters (o similars) directament sobre les plataformes de les bastides.

-

La distància de separació d'una bastida i el parament vertical de treball no serà superior a 30 cm. en
prevenció de caigudes.
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-

Es prohibeix saltar de la plataforma a l'interior de l'edifici, el pas es realitzarà mitjançant passarel·les
instal·lada per a tal efecte.

-

Els elements de suport d'una bastida han d'estar protegits contra el risc de lliscament, ja sigui mitjançant
subjecció a la superfície de suport, ja sigui mitjançant un dispositiu antilliscant, o bé mitjançant
qualsevol altra solució d'eficàcia equivalent, i la superfície portant haurà tenir una capacitat suficient.
S'ha de garantir l'estabilitat de la bastida. S'ha d'impedir mitjançant dispositius adequats el desplaçament
inesperat de les bastides mòbils durant els treballs en alçada.

-

Les dimensions, la forma i la disposició de les plataformes d'una bastida han de ser apropiades per al
tipus de treball que es realitzarà, ser adequades a les càrregues que hagin de suportar i permetre que es
treballi i circuli amb seguretat . Les plataformes de les bastides s'han de muntar de manera que els seus
components no es desplacin en una utilització normal d'ells. No hi ha d'haver cap buit perillós entre els
components de les plataformes i els dispositius verticals de protecció col·lectiva contra caigudes.

-

Quan algunes parts d'una bastida no estiguin a punt per a la seva utilització, en particular durant el
muntatge, el desmuntatge o les transformacions, aquestes parts han de tenir senyals d'advertència de
perill general, d'acord amb el Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre senyalització de seguretat i
salut en el centre de treball, i delimitades

-

L'alçada lliure entre els diferents nivells de plataforma ha de ser 1,90 m.

-

Es determinaran i col·locaran prèviament al muntatge de la bastida els punts d'ancoratge als que anirà
subjecte.

Les bastides han de ser inspeccionats per una persona amb una formació universitària o professional que
l'habiliti per a això:
-

Abans de la seva posada en servei.

A continuació, periòdicament:
-

Després de qualsevol modificació, període de no utilització, exposició a la intempèrie, sismes, o
qualsevol altra circumstància que hagi pogut afectar la seva resistència o la seva estabilitat.

-

Quan no sigui necessària l'elaboració d'un pla de muntatge, utilització i desmuntatge, les operacions
previstes en aquest apartat podran també ser dirigides per una persona que disposi d'una experiència
certificada per l'empresari en aquesta matèria de més de dos anys i compti amb la formació preventiva
corresponent, com a mínim, a les funcions de nivell bàsic, d'acord amb el que preveu l'apartat 1 de
l'article 35 del Reglament dels serveis de prevenció, aprovat pel Reial Decret 39/1997, de 17 de gener.

-

Els elements que denotin alguna fallada tècnica o mal comportament es desmuntaran immediatament
per a la seva reparació (o substitució).

-

Els reconeixements mèdics previs per a l'admissió del personal que hagi de treballar sobre les bastides
d'aquesta obra, intentaran detectar aquells trastorns orgànics (vertigen, epilèpsia, trastorns cardíacs,
etc.), que puguin patir i provocar accidents a l'operari.
Bastides de cavallets

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Les dimensions de les diverses peces i elements auxiliars (cables, cordes, etc.) seran els suficients perquè les
càrregues de treball a les quals, per la seva funció i destí, vagin a estar sotmeses no sobrepassen les establertes
per a cada classe de material.
Els elements i sistemes d'unió de les diferents peces constitutives de la bastida, a més de complir amb la
condició precedent, asseguraran perfectament la seva funció d'enllaç amb les degudes condicions de fixesa i
permanència.
La bastida s'organitzarà i muntarà en forma constructivament adequada perquè quedi assegurada la seva
estabilitat i al mateix temps perquè els treballadors puguin treballar amb les degudes condicions de seguretat,
i també la resta treballadors de l'obra.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
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RISC

PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Caiguda de
persones o
objectes a
diferent nivell

Mitja

Extremadament
Danyós

Important

No
Eliminat

95,0

Caigudes al
mateix nivell

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Atrapaments
durant el
muntatge

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Electrocucions

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Cops per
objectes o eines

Mitja

Lleugerament
Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Atrapaments

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada


Casc de seguretat.



Roba de treball.



Guants de cuir.



Calçat de seguretat.



Arnès de seguretat.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
Els suports de les bastides de cavallets utilitzats en obra seran de fusta i / o metàl·lics, i de dos tipus:
a)

Bastides de cavallets sense traves (Tipus cavallet o Tipus de cavallets vertical).

b)

Bastides de cavallets armats de bastidors mòbils travats.

Els primers podran utilitzar fins a una alçada de tres metres, a partir dels quals, i fins a una alçada màxima de
sis metres, s'han d'utilitzar els segons.
La bastida s'organitzarà en forma constructivament adequada perquè quedi assegurada la seva estabilitat i al
mateix temps perquè els treballadors puguin amb les degudes condicions de seguretat, sent aquestes últimes
extensives a la resta treballadors de l'obra.
Els cavallets estaran fermament assentats per evitar tot desplaçament.
No es permetran bastides recolzades sobre materials de construcció com revoltons, maons, etc., així com
bidons o qualsevol altre element auxiliar no específic per a tal fi.
Es rebutjaran els taulers amb nusos o defectes perillosos que comprometin la seva resistència.
Els taulers que formin les plataformes de treball estaran sense defectes visibles, amb bon aspecte i sense
nusos que disminueixin la seva resistència. Estaran nets, de tal manera, que puguin apreciar els defectes per
ús i es recomanable que el seu cantell sigui de 7 cm. com a mínim.
La separació entre dos cavallets consecutives es fixarà tenint en compte les càrregues previstes i els taulells
que constitueixen el sòl de la plataforma de treball. De manera general, aquesta distància no ha de ser major
de:
1 m. per taulers de 40 mm. de gruix.
-

1,50 m. per taulers de gruix comprès entre 40 i 50 mm.

-

2 m. per taulers de 50 mm. o més de gruix.
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En qualsevol cas la separació entre cavallets no sobrepassarà els 3,50 m.
Si es fan servir taulers estandarditzats de 4 m. de longitud, que són apropiats per a una separació entre
cavallets de 3,60 m, s'ha de disposar un tercer cavallet intermedi entre els dos, sobresortint per tant els taulers
20 cm. a ambdós extrems dels suports de les cavallets.
Els taulers que constitueixen el sòl de la bastida han d'estar units entre si, de manera que s'impedeixi la
introducció dels peus dels treballadors en possibles buits intermedis.
Els taulons que formen el sòl de la bastida es disposaran de manera que no puguin moure's ni donar lloc a
basculament, lliscament o qualsevol moviment perillós
Sobrepassaran els punts de suport (cavallets) un mínim de 10 cm i un màxim de 20 cm.
El paquets comuns a dos taulons d'una mateixa fila, sobre un mateix punt de suport, haurà de ser com a
mínim de 20 cm.
Els taulers que constitueixen el sòl de la bastida es subjectaran a les cavallets mitjançant lligats amb mares.
L'amplada del sòl de la bastida serà la necessària per a la fàcil circulació dels treballadors i l'adequat
emmagatzematge dels estris, eines i materials imprescindibles per al treball a realitzar en aquest lloc, i de 60
cm. quan es la faci servir únicament per a sostenir persones i de 80 cm. Quan s'utilitzi per dipositar materials.
Fins a 3 metres d'alçada podran emprar bastides de cavallets fixes, sense travament.
Entre 3 m. i 6 m. (màxima alçada permesa en aquest tipus de bastida) s'han d'utilitzar cavallets armades de
bastidors mòbils travats.
Les plataformes de treball que ofereixin perill de caiguda des de més de dos metres d'alçada estaran
protegides en tot el seu contorn per baranes i plints o sòcols.
Això mateix és aplicable igualment a les plataformes de treball que, sense arribar als dos metres respecte del
sòl on donen suport, se situen en galeries, voladissos o al costat de obertures exteriors, permetent una caiguda
de més de dos metres.
Es prohibirà abandonar en les plataformes sobre les bastides, materials o eines. Poden caure sobre les
persones o fer-los ensopegar i caure al caminar sobre elles.
Es prohibirà tirar runa directament des dels bastides. La runa es recollirà i es descarregarà de planta en planta,
o bé s'abocarà a través de trompes.
Es prohibirà fabricar morters (o similars) directament sobre les plataformes de les bastides.
La distància de separació d'una bastida i el parament vertical de treball no serà superior a 30 cm. en prevenció
de caigudes.
Es prohibirà expressament córrer per les plataformes sobre bastides, per evitar els accidents per caiguda.
Es prohibirà saltar de la plataforma bastides a l'interior de l'edifici, el pas es realitzarà mitjançant per
passarel·les instal·lada per a tal efecte.
No s'han d'emprar bastides de cavallets muntats totalment o parcialment sobre bastides penjades o suspeses.
L'ordre i neteja es cuidaran de manera especial al voltant de les bastides de cavallets, evitant la provisió de
materials, eines, etc.
En cap cas es desmuntarà parcialment una bastida de manera que permeti seguir sent utilitzada, excepte en el
cas que la part que quedi en peu segueixi complint les prescripcions de seguretat.
La realització de qualsevol treball en les proximitats de línies elèctriques amb els conductors nus s'ha de dur a
terme guardant la distància mínima de seguretat.
Les bastides s'inspeccionaran diàriament pel encarregat o Recurs preventiu, abans de l'inici dels treballs, per
prevenir fallades o faltes de mesures de seguretat.
Els elements que denotin alguna fallada tècnica o mal comportament es desmuntaran immediatament per a la
seva reparació (o substitució).
Els reconeixements mèdics previs per a l'admissió del personal que hagi de treballar sobre les bastides
d'aquesta obra, intentaran detectar aquells trastorns orgànics (vertigen, epilèpsia, trastorns cardíacs, etc.), que
puguin patir i provocar accidents a l'operari.
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Bastides metàl·lics tubulars europeus
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
La bastida metàl·lica tubular està comercialitzada amb tots els sistemes de seguretat que ho fan segur
(escales, baranes, passamans, sòcols, superfícies de treball, brides i passadors d'ancoratge dels taulers, etc.)
Per tant, es farà ús d'ells en cas de necessitat.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
RISC

PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Caiguda de
persones o
objectes a
diferent nivell

Mitja

Extremadament
Danyós

Important

No
Eliminat

95,0

Caigudes al
mateix nivell

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Els derivats
desplaçaments
incontrolats de la
bastida

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Pols

Mitja

Lleugerament
Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Sobreesforç

Alta

Lleugerament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada


Casc de seguretat.



Roba de treball.



Guants de cuir.



Calçat de seguretat.



Arnès de seguretat.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
Les bastides s'han de projectar, muntar i mantenir convenientment de manera que s'eviti que es desplomin o
es desplacin accidentalment.
Les plataformes de treball, les passarel·les i les escales de les bastides s'han de construir, dimensionar,
protegir i utilitzar de manera que s'eviti que les persones caiguin o estiguin exposades a caigudes d'objectes.
A aquest efecte, les seves mesures s'han d'ajustar al nombre de treballadors que hagin de servir.
Quan no es disposi de la nota de càlcul de la bastida elegida, o quan les configuracions estructurals previstes
no estiguin previstes en ella, s'ha de fer un càlcul de resistència i estabilitat, llevat que la bastida estigui
muntat segons una configuració tipus generalment reconeguda.
En funció de la complexitat de la bastida escollida, s'ha d'elaborar un pla de muntatge, d'utilització i de
desmuntatge. Aquest pla i el càlcul a què es refereix l'apartat anterior hauran de ser realitzats per una persona
amb una formació universitària que l'habiliti per a la realització d'aquestes activitats. Aquest pla pot adoptar la
forma d'un pla d'aplicació generalitzada, completat amb elements corresponents als detalls específics de la
bastida de què es tracti.
Quan es tracti de bastides que disposin del marcatge CE, per ser d'aplicació d’una normativa específica en
matèria de comercialització, el pla podrà ser substituït per les instruccions específiques del fabricant,
proveïdor o subministrador, sobre el muntatge, la utilització i el desmuntatge de els equips, llevat que
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aquestes operacions es realitzin de forma o en condicions o circumstàncies no previstes en aquestes
instruccions.
Els elements de suport d'una bastida han d'estar protegits contra el risc de lliscament, ja sigui mitjançant
subjecció a la superfície de suport, ja sigui mitjançant un dispositiu antilliscant, o bé mitjançant qualsevol
altra solució d'eficàcia equivalent, i la superfície portant ha de tenir una capacitat suficient. S'ha de garantir
l'estabilitat de la bastida.
Les dimensions, la forma i la disposició de les plataformes d'una bastida han de ser apropiades per al tipus de
treball que es realitzarà, ser adequades a les càrregues que hagin de suportar i permetre que es treballi i circuli
amb seguretat. Les plataformes de les bastides s'han de muntar de manera que els seus components no es
desplacin en una utilització normal d'ells. No hi ha d'haver cap buit perillós entre els components de les
plataformes i els dispositius verticals de protecció col·lectiva contra caigudes.
Quan algunes parts d'una bastida no estiguin a punt per a la seva utilització, en particular durant el muntatge,
el desmuntatge o les transformacions, aquestes parts han de tenir senyals d'advertència de perill general,
d'acord amb el Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril , sobre senyalització de seguretat i salut en el centre de
treball, i delimitades convenientment mitjançant elements físics que impedeixin l'accés a la zona de perill.
Les bastides només poden ser muntades, desmuntats o modificades substancialment sota la direcció d'una
persona amb una formació universitària o professional que l'habiliti per a això, i per treballadors que hagin
rebut una formació adequada i específica per a les operacions previstes, que els permeti enfrontar-se a riscos
específics de conformitat amb les disposicions de l'article 5, destinada en particular a:
a)

La comprensió del pla de muntatge, desmuntatge o transformació de la bastida de què es tracti.

b)

La seguretat durant el muntatge, el desmuntatge o la transformació de la bastida de què es tracti.

c)

Les mesures de prevenció de riscos de caiguda de persones o d'objectes.

d)

Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques que poguessin afectar
negativament la seguretat de la bastida de què es tracti.

e)

Les condicions de càrrega admissible.

f)

Qualsevol altre risc que comportin les esmentades operacions de muntatge, desmuntatge i
transformació.

Tant els treballadors afectats com la persona que supervisi disposaran del pla de muntatge i desmuntatge
esmentat, incloent qualsevol instrucció que pugui contenir.
Quan no sigui necessària l'elaboració d'un pla de muntatge, utilització i desmuntatge, les operacions previstes
en aquest apartat podran també ser dirigides per una persona que disposi d'una experiència certificada per
l'empresari en aquesta matèria de més de dos anys i compti amb la formació preventiva corresponent, com a
mínim, a les funcions de nivell bàsic, d'acord amb el que preveu l'apartat 1 de l'article 35 del Reglament dels
serveis de prevenció, aprovat pel Reial Decret 337/2010, del 19 de març, per el que es modifica el Reial
Decret 39/1997, del 17 de gener.
Les bastides han de ser inspeccionades per una persona amb una formació universitària o professional que
l'habiliti per a això:
a) Abans de la seva posada en servei.
b) A continuació, periòdicament
c) Després de qualsevol modificació, període de no utilització, exposició a la intempèrie, sacsejades
sísmiques, o qualsevol altra circumstància que hagi pogut afectar la seva resistència o la seva
estabilitat.
Per garantir tècnicament en l'obra que les bastides utilitzades no es desplomin o es desplacin accidentalment
s'han d'utilitzar bastides normalitzades.
Aquests bastides normalitzades han de complir les especificacions del fabricant respecte al projecte,
muntatge, utilització, manteniment i desmuntatge d'aquests. L'empresa al càrrec d’instal lar la bastida haurà
d'establir el procediment necessari perquè una persona competent realitzi les inspeccions i proves
corresponents.
Els resultats d'aquestes inspeccions s'han de documentar mitjançant un acta, conservant durant el temps que
romangui instal·lat la bastida.
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Durant el muntatge de les bastides metàl·lics tubulars es tindran presents les següents especificacions
preventives.
No s'iniciarà un nou nivell sense abans haver conclòs el nivell de partida amb tots els elements d'estabilitat
(creus de Sant Andreu, i traves).
L'hissat del material que forma la bastida (barres, mòduls tubulars, taulons, etc.) es realitzarà mitjançant
eslingues normalitzades, si és possible amb l'auxili d'un cabrestant mecànic quan l'alçada superi les quatre
plantes.
La seguretat aconseguida en el nivell de partida ja consolidada ser tal, que oferirà les garanties necessàries
com per poder amarrar a ell el fiador de l'arnès de seguretat.
Les plataformes de treball es consolidaran immediatament després de la seva formació, mitjançant les
abraçadores de subjecció contra bàscules o les traves corresponents.
Les unions entre tubs s'efectuaran mitjançant els nusos o bases metàl·liques, o bé mitjançant les mordasses i
passadors previstos, segons els models comercialitzats.
Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm. d'amplada.
Les plataformes de treball es limitaran davantera, lateral i posteriorment, per un sòcol de 15 cm.
Les plataformes de treball estaran protegides mitjançant una barana metàl·lica d'un mínim d'un metre
d'alçada, barra intermèdia i sòcol d'alçada mínima de 15 centímetres a tots els costats del seu contorn, amb
excepció dels costats que disten de la façana menys de 20 centímetres. Els mòduls de fonament de les
bastides tubulars, estaran dotats de les bases nivells sobre cargols sense fi (cargols d'anivellament), per tal de
garantir una major estabilitat del conjunt.
Els mòduls de base de les bastides tubulars, es recolzaran sobre taulons de repartiment de càrregues en les
zones de suport directe sobre el terreny.
L'entaulat que forma el pis de les plataformes es compondrà preferentment de Planxetes metàl·liques, si
fossin taulers de fusta aquests es subjectarà a l'estructura fermament per evitar el lliscament i caiguda.
Els muntadors tindran la precaució especialment, per que les diferents peces queden adequadament enllaçades
i subjectes mitjançant l'aplicació segura de les brides o juntes, d'acord amb les indicacions del fabricant.
L'alçada lliure entre els diferents nivells de plataforma ha de ser 1,90 m.
Els mòduls de base de disseny especial per al pas de vianants, es complementaran amb entaulats i viseres
segures a -nivell de sostre- en prevenció de cops a tercers.
La comunicació vertical de la bastida tubular quedarà resolta mitjançant la utilització d'escales prefabricades
(element auxiliar de la pròpia bastida).
Es prohibirà expressament en aquesta obra el suport de les bastides tubulars sobre suplements formats per
bidons, piles de materials diversos, -torretes de fustes diverses- i similars.
Les plataformes de suport dels cargols sense fi (cargols d'anivellament), de base de les bastides tubulars
disposats sobre taulons de repartiment, es clavaran a aquests amb claus d'acer, clavats a fons i sense doblegar.
Tots els components de les bastides s'han de mantenir en bon estat de conservació, rebutjar aquells que
presentin defectes, cops o acusada oxidació.
És pràctica corrent el -muntatge de revés- dels mòduls en funció de l'operativitat que representa, la possibilitat
de muntar la plataforma de treball sobre determinats esglaons de l'escala. Eviteu aquestes pràctiques per
insegures.
Es prohibirà en aquesta obra l'ús de bastides sobre cavallets (petites cavallets), recolzades sobre les
plataformes de treball de les bastides tubulars.
Les bastides tubulars es muntaran a una distància igual o inferior a 30 cm. del parament vertical en el qual es
treballa
Les bastides tubulars s'ancoraran als paraments verticals, façanes o paraments.
Les traves s'efectuaran correctament amb barres rígides abraçadores, i queda absolutament prohibit fer-ho
amb cordes, filferros, etc.
Les càrregues s'hissaran fins a les plataformes de treball mitjançant corriola muntades sobre forques tubulars
subjectes mitjançant un mínim de dues brides a la bastida tubular.
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Es prohibirà fer pastes directament sobre les plataformes de treball en prevenció de superfícies relliscoses que
poden fer caure als treballadors.
Els materials es repartiran uniformement sobre les plataformes de treball en prevenció d'accidents per
sobrecàrregues innecessàries.
Els materials es repartiran uniformement sobre un tauler situat a mitja alçada a la part posterior de la
plataforma de treball, sense que la seva existència minvi la superfície útil de la plataforma.
7.2.2 Escala de mà
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Utilitzarem aquest mitjà auxiliar en diferents talls de l'obra.
Encara que sol ser objecte de fabricació rudimentària especialment al començament de l'obra o durant la fase
d'estructura, les escales utilitzades en aquesta obra seran homologades i si són de fusta no estaran pintades.
Les escales prefabricades amb restes i retalls són pràctiques contràries a la Seguretat de l'obra. S’ha d’impedir
la utilització de les mateixes en l'obra.
Les escales de mà han de tenir la resistència i els elements necessaris de suport o subjecció, perquè la seva
utilització en les condicions per a les quals han estat dissenyats no suposi un risc de caiguda per trencament o
desplaçament.
La utilització d'una escala de mà com a lloc de treball en alçada ha de limitar-se a les circumstàncies en què,
tenint en compte el que disposa l'apartat 4.1.1 del RD 1215/1997, la utilització d'altres equips de treball més
segurs no estiguin justificat pel baix nivell de risc i per les característiques dels emplaçaments que l'empresari
no pugui modificar.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
RISC

PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Caiguda a
diferent nivell

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Caigudes al
mateix nivell

Mitja

Extremadament
Danyós

Important

No
Eliminat

95,0

Caiguda
d’objectes sobre
persones

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Contactes
elèctrics directes
o indirectes

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Atrapaments per
les ferramentes o
extensors

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Lliscament per
incorrecte
recolzament
(falta de sabates,
etc.)

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Bolcada lateral

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Trencament per
defectes ocults

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5
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Els derivats dels
usos inadequats
o dels muntatges
perillosos

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada


Casc de seguretat.



Roba de treball.



Guants de cuir.



Calçat de seguretat.



Arnés de seguretat (quan sigui necessari).

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
1) D'aplicació a l'ús d'escales de fusta.
- Les escales de fusta a utilitzar en aquesta obra, tindran els travessers d'una sola peça, sense defectes ni
nusos que puguin minvar la seva seguretat 768. Els esglaons (travessers) de fusta estaran ensamblats, no
clavats.
- Estaran protegides de la intempèrie mitjançant vernissos transparents, perquè no ocultin els possibles
defectes. Es prohibeix la utilització d'escales de fusta que estiguin pintades.
- Es guardaran a cobert.
2) D'aplicació a l'ús d'escales metàl·liques
- Els travessers seran d'una sola peça i estaran sense deformacions o bonys que puguin minvar la seva
seguretat.
- Les escales metàl·liques estaran pintades amb pintura antioxidació que les preservin de les agressions
de la intempèrie.
- Les escales metàl·liques a utilitzar en aquesta obra, no estaran suplementades amb unions soldades.
3) D'aplicació a l'ús d'escales de tisora.
- Són d'aplicació les condicions enunciades en els apartats 1 i 2 per a les qualitats de fusta o metall.
- Les escales de tisora a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades en la seva articulació superior, de
topalls de seguretat d'obertura.
- Les escales de tisora estaran dotades cap a la meitat de la seva alçada, de cadeneta (o cable d'acer) de
limitació d'obertura màxima que impedeixin que s'obrin en ser utilitzades.
- Les escales de tisora s'utilitzaran sempre com a tals obrint dos travessers per a no minvar la seva
seguretat.
- Les escales de tisora en posició d'ús, estaran muntades amb els travessers en posició de màxima
obertura parell no minvar la seva seguretat.
- Les escales de tisora mai s'utilitzaran a manera de cavallets per a sustentar les plataformes de treball.
- Les escales de tisora no s'utilitzaran, si la posició necessària sobre elles per a realitzar un determinat
treball, obliga a ubicar els peus en els 3 últims esglaons.
- Les escales de tisora s'utilitzaran muntades sempre sobre paviments horitzontals.
4) Per a l'ús i transport per obra d'escales de mà, independentment dels materials que les constitueixen
- No han d'utilitzar les escales, persones que pateixin algun tipus de vertigen o similars.
- Les escales de mà s'han d'utilitzar de manera que els treballadors puguin tenir en tot moment un punt de
suport i de subjecció.
- Per pujar a una escala s'ha de portar un calçat que subjecte bé els peus. Les soles han d'estar netes de
greix, oli o altres materials lliscants, ja que al seu torn embruten els graons de la mateixa escala.
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- Es prohibirà la utilització d'escales de mà en aquesta obra per a salvar alçades superiors a 5 m.
- Els treballs a més de 3,5 metres d'alçada, des del punt d'operació a terra, que s'efectuaran si s'utilitza un
equip de protecció individual anticaigudes o s'adopten altres mesures de protecció alternatives.
- Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, es col·locaran de manera que la seva estabilitat durant la
seva utilització estigui assegurada.
- S'impedirà el lliscament dels peus de les escales de mà durant la seva utilització ja sigui mitjançant la
fixació de la part superior o inferior dels travessers, ja sigui mitjançant qualsevol dispositiu antilliscant
o qualsevol altra solució d'eficàcia equivalent.
- Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades en el seu extrem inferior de sabates
antilliscants de seguretat.
- Els punts de suport de les escales de mà han de assentar sòlidament sobre un suport de dimensió
adequada i estable, resistent i immòbil, de manera que els travessers quedin en posició horitzontal.
- Les escales compostes de diversos elements adaptables o extensibles s'han d'utilitzar de manera que la
immobilització recíproca dels diferents elements estigui assegurada.
- Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, estaran fermament amarrades en el seu extrem superior a
l'objecte o estructura al que donen accés.
- Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra per a finalitats d'accés han de tenir la longitud necessària
per sobresortir com a mínim un metre del pla de treball a què s'accedeix.
- Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, s'instal·laran de tal manera, que el seu suport inferior
sobresurti de la projecció vertical del superior, 1 / 4 de la longitud del travesser entre suports.
- Les escales de mà amb rodes s'han d'haver immobilitzat abans d'accedir.
- Es prohibirà en aquesta obra transportar pesos a mà (o espatlla), iguals o superiors a 25 kg sobre les
escales de mà.
- En general es prohibeix el transport i manipulació de càrregues per o des d'escales de mà quan pel seu
pes o dimensions puguin comprometre la seguretat del treballador.
- El transport a mà d'una càrrega per una escala de mà es farà de manera que això no impedeixi una
subjecció segura.
- Es prohibirà donar suport a la base de les escales de mà d'aquesta obra, sobre llocs o objectes poc ferms
que poden minvar l'estabilitat d'aquest mitjà auxiliar (munts de terra, materials, etc.).
- L'accés d'operaris en aquesta obra, a través de les escales de mà, es realitzarà d'un en un. Es prohibeix la
utilització a l'uníson de l'escala a dos o més operaris.
- L'ascens, descens i treball a través de les escales de mà d'aquesta obra, s'efectuarà frontalment, és a dir,
mirant directament cap als esglaons que s'estan utilitzant.
- El transport d'escales per l'obra amb totes les forces es farà de tal manera que s'eviti el danyar-les,
deixant-les en llocs apropiats i no utilitzant al mateix temps com safata o llitera per transportar
materials.
- El transport d'escales a mà per l'obra i per una sola persona es farà quan el pes màxim de l'escala, superi
els 55 Kg.
- Les escales de mà per l'obra i per una sola persona no es transportarà horitzontalment. Fer-ho amb la
part davantera cap avall.
- Durant el transport per una sola persona s'evitarà fer pivotar ni transportar sobre l'esquena, entre
muntants, etc...
En el cas d'escales transformables es necessiten dues persones per traslladar-la per l'obra i s'han de prendre les
següents precaucions:
a) Transportar plegades les escales de tisora.
b) Les escales extensibles es transportaran amb els paracaigudes bloquejant, els esglaons en els plànols
mòbils i les cordes lligades a dues esglaons vis a vis en els diferents nivells.
c) Durant el trasllat s'ha de procurar no arrossegar les cordes de les escales per terra.
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Per a l'elecció del lloc on aixecar l'escala s'ha de tenir present:
a) No situar l'escala darrere d'una porta que prèviament no s'ha tancat. No podrà ser oberta
accidentalment.
b) Netejar d'objectes les proximitats del punt de suport de l'escala.
c) No situar-la en llocs de pas, per evitar tot risc de col·lisió amb vianants o vehicles i en qualsevol cas
balises o situar una persona que avisi de la circumstància
S'han de tenir en compte les següents consideracions de situació del peu de l'escala:
a) Les superfícies han de ser planes, horitzontals, resistents i no lliscants. L'absència de qualsevol
d'aquestes condicions pot provocar greus accidents
b) No s'ha de situar una escala sobre elements inestables o mòbils (caixes, bidons, planxes, etc...).
S'han de tenir en compte les següents consideracions relatives a la inclinació de l'escala:
a)

La inclinació de l'escala ha de ser tal que la distància del peu a la vertical passant pel vèrtex estigui
compresa entre el quart i el terç de la seva longitud, corresponent una inclinació compresa entre
75,5 º i 70,5 º.

b)

L'angle d'obertura d'una escala de tisora ha de ser de 30 º com a màxim, amb la corda que uneix els
dos plans estesos o el limitador d'obertura bloquejat.

S'han de tenir en compte les següents consideracions relacionades al suport, fricció amb el terra i sabates de
suport
a)

Sòls de ciment: Sabates antilliscants de cautxú o neoprè (ranurades o estriades)

b)

Sòls secs: Sabates abrasives

c)

Sòls gelats: Sabata en forma de serra.

d)

Sòls de fusta: Puntes de ferro

Les càrregues màximes de les escales a utilitzar en aquesta obra seran:
a)

Fusta: La càrrega màxima suportable serà de 95 kg, i la càrrega màxima a transportar de 25 kg.

b)

Metàl·liques: La càrrega màxima serà de 150 kg i igualment la càrrega màxima a portar pel
treballador és de 25 kg.

5) Les normes bàsiques del treball sobre una escala són:
No utilitzar una escala manual per treballar. En cas necessari i sempre que no sigui possible utilitzar una
plataforma de treball s'han d'adoptar les següents mesures:
- Si els peus estan a més de 2 m del sòl, utilitzar arnès de seguretat ancorat a un punt sòlid i resistent.
- Per a treballs de certa durada es poden utilitzar dispositius com ara reposapeus que s'acoblen a l'escala.
- En qualsevol cas només l'ha d'utilitzar una persona per treballar.
- No treballar a menys de 5 m d'una línia de A.T. i en cas imprescindible utilitzar escales de fibra de vidre
aïllades.
- Una norma comuna és la de situar l'escala de manera que es pugui accedir fàcilment s'ha de dubtar a
variar la situació de l'escala tornant a verificar els elements de seguretat de la mateixa.
- Mai s'han d'utilitzar les escales per a altres fins diferents d'aquells per als quals han estat construïdes.
Així, no s'han d'utilitzar les escales dobles com a simples. Tampoc s'han d'utilitzar en posició
horitzontal per servir de ponts, passarel·les o plataformes. D'altra banda no han d'utilitzar per a servir de
suports a una bastida.
6) Emmagatzematge de les escales.
- Les escales de fusta s'han d'emmagatzemar en llocs a l'empara dels agents atmosfèrics i de manera que
facilitin la inspecció.
- Les escales no han d'emmagatzemar en posició inclinada.
- Les escales han d'emmagatzemar en posició horitzontal, subjectes per suports fixos, adossats a parets.
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7) Inspecció i manteniment:
Les escales hauran inspeccionar com a màxim cada sis mesos contemplant els següents punts:
a) Esglaons fluixos, mal acoblats, trencats, amb esquerdes, o indegudament substituïts per barres o
subjectes amb filferros o cordes.
b) Mal estat dels sistemes de subjecció i suport.
c) Defecte en elements auxiliars (politges, cordes, etc.) necessaris per a estendre alguns tipus d'escales.
Davant la presència de qualsevol defecte dels descrits s'haurà de retirar de circulació l'escala. Aquesta haurà
de ser reparada per personal especialitzat o retirada definitivament.
8) Conservació de les escales en obra:
a) Fusta
- No han de ser recobertes per productes que impliquin l'ocultació o dissimulació dels elements de
l'escala.
- Es poden recobrir, per exemple, d'olis de vegetals protectors o vernissos transparents.
- Comprovar l'estat de corrosió de les parts metàl·liques.
b) Metàl·liques
- Les escales metàl·liques que no siguin de material inoxidable s'han de recobrir de pintura anticorrosiva.
- Qualsevol defecte en un esglaó, haurà de reparar-se amb peces originals.
7.2.3 Puntals
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Els puntals s'utilitzaran en aquesta obra de manera generalitzada per a sustentar i apuntalar encofrats, panells,
etc.
El coneixement de l'ús correcte d'aquest útil auxiliar està en proporció directa amb el nivell de la seguretat.
Aquest element auxiliar serà manejat bé pel fuster, pel encofrador o pel peó, però en qualsevol cas haurà de
tenir coneixement del seu bon ús.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
RISC

PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Caiguda des
d’alçada dels
puntals per
incorrecta
instal·lació

Mitja

Extremadament
Danyós

Important

No
Eliminat

95,0

Caiguda des
d’alçada dels
puntals durant
les maniobres de
transport elevat

Mitja

Extremadament
Danyós

Important

No
Eliminat

95,0

Cops en diverses
parts del cos
durant la
manipulació

Mitja

Extremadament
Danyós

Important

No
Eliminat

95,0

Atrapaments de
dits

Mitja

Lleugerament
Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Caiguda
d’elements

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0
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conformadors
del puntal sobre
els peus
Bolcada de la
càrrega durant
operacions de
càrrega i
descàrrega

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Trencament del
puntal per fatiga
del material

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Trencament del
puntal pel mal
estat

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Lliscament del
puntal per falta
de falcament o
de clavó

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Caiguda de
encofrats per
causa de la
disposició de
puntals

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Caiguda de
material

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada


Casc de seguretat.



Roba de treball.



Guants de cuir.



Calçat de seguretat.



Arnès de seguretat.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
- Els puntals s'aplegaran ordenadament per capes horitzontals d'un únic puntal en alçada i fons el que desitgi,
amb l'única excepció que cada capa es disposi de forma perpendicular a la immediata inferior.
- L'estabilitat de les torretes de recollida de puntals, s'assegurarà mitjançant la clava de peus drets de
limitació lateral
- Es prohibirà expressament després del desencofrat l'amuntegament irregular dels puntals.
- Els puntals s'hissaran (o descendiran) a les plantes en paquets uniformes sobre bats, fleixats per evitar
vessaments innecessaris.
- Els puntals s'hissaran (o descendiran) a les plantes en paquets fleixats pels dos extrems.
- Es prohibirà expressament en aquesta obra, la càrrega a espatlla de més de dos puntals per un sol home en
prevenció de sobreesforços.
- Els puntals de tipus telescòpic es transportaran a braç o espatlla amb els passadors i mordasses instal·lades
en posició d'immobilitat de la capacitat d'extensió o retracció dels puntals.
- Els puntals, sempre donaran suport de manera perpendicular.
- Els puntals es clavaran a la sola, per aconseguir una major estabilitat.

Plaça Verdaguer, 2
08960 – Sant Just Desvern
Telèfon 93 480 48 00
Fax 93 480 48 79
c/e: ajuntament@santjust.cat

- El repartiment de la càrrega sobre les superfícies apuntalades es realitzarà uniformement repartit. Es
prohibeix expressament en aquesta obra les sobrecàrregues puntuals. Normes o mesures preventives tipus
per a l'ús de puntals metàl·lics.
- Tindran la longitud adequada per a la missió a realitzar.
- Estaran en perfectes condicions de manteniment (absència d'òxid, pintats, amb tots els seus components,
etc.).
- Els cargols sense fi, estaran greixats en prevenció d'esforços innecessaris.
- No tindran deformacions en el fust. Estaran dotats en els seus extrems de plaques per a suport i clavaó a la
sola.

7.2.4 Eslingues d'acer (cables, cadenes, etc ...)
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Són diferents mitjans destinats i emprats en l'obra per a l'elevació i transport de materials pels diferents talls.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
RISC

PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Caiguda de
persones al
mateix nivell

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Cops i xocs
contra objectes
immòbils

Mitja

Lleugerament
Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Cops i xocs
contra objectes
mòbils

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Sobreesforços o
postures
inadequades

Alta

Lleugerament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Caiguda de
material

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Cops i talls per
objectes o
materials

Alta

Danyós

Important

No
eliminat

95,0

Trepitjades
sobre objectes

Mitja

Lleugerament
Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Projecció de
fragments o
partícules

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada


Casc de seguretat.



Roba de treball.



Guants de cuir.



Calçat de seguretat.



Arnès de seguretat.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
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- Els accessoris d'elevació (eslingues, cables, etc.), estaran marcats de manera que es puguin identificar les
característiques essencials per a un ús segur.
- Els accessoris d'elevació han de seleccionar-se en funció de les càrregues que es manipulin, dels punts de
pressió, del dispositiu del enganxament i de les condicions atmosfèriques, i tenint en compte la modalitat i
la configuració de l'amarratge.
- Els acoblaments d'accessoris d'elevació estaran marcats perquè l'usuari conegui les seves característiques.
- Els accessoris d'elevació s'han d'emmagatzemar de manera que no es deteriorin.
- Els cables no hauran de portar cap acoblament, ni llaç excepte en els seus extrems.
- Els cables o abraçadores de fibra tèxtil no portaran cap acoblament, llaç o enllaç, excepte en l'extrem del
eslingat o en el tancament d'una eslinga.
- Els òrgans de prensió s'han de dissenyar i fabricar de manera que les càrregues no puguin caure
repetidament.
- Cada longitud de cadena, cable o abraçadora d'elevació que no formi part d'un tot, haurà de portar marca o,
si això és possible, una placa o una anella inamovible amb les referències del fabricant i la identificació de
la certificació corresponent. La certificació inclourà les indicacions mínimes següents:
a) Nom del fabricant o representant legal a la Comunitat Econòmica Europea.
b) El domicili a la Comunitat Econòmica Europea del fabricant o representant legal.
c) La descripció de la cadena o cable (dimensions nominals, fabricació, el material usat per a la
fabricació, qualsevol tractament metal·lúrgic especial a què hagi estat sotmès el material.
d) La càrrega màxima en servei que hagi de suportar la cadena o el cable.
- Les eslingues, cadenes i cables s'han de raspallar i greixar periòdicament.
- Les eslingues, cadenes i cables no s'han d'abandonar a terra perquè no provoquin caigudes.
- Les eslingues, cadenes i cables no s'han d'abandonar a terra per evitar que la sorra, grava, etc. penetrin entre
els fils.
- Evitar deixar les eslingues, cadenes i cables a la intempèrie.
- Les eslingues, cadenes i cables s'utilitzaran en les tasques per a les quals han estat concebudes.
- El ganxo de grua que sustenti les eslingues, cadenes i cables, serà d'acer normalitzat dotats amb pestell de
seguretat.
- Es prohibirà la circulació sota càrregues suspeses.
- Es prohibirà en aquesta obra, la suspensió o transport aeri de persones mitjançant les eslingues, cadenes i
cables.
- Es paralitzaran els treballs de transport de materials amb la musclera suspesa de la grua en aquesta obra, per
criteris de seguretat, quan les tasques s'han de fer sota règim de vents iguals o superiors a 60 Km / h.
- Neteja i ordre en l'obra.
7.2.5 Carretó o carretó de mà
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Mitjà utilitzat en l'obra com a transport per materials, peces, elements, etc. pels diferents talls de l'obra.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
RISC

PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Caiguda de
persones al
mateix nivell

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0
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Cops i xocs
contra objectes
immòbils

Mitja

Lleugerament
Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Cops i xocs
contra objectes
mòbils

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Sobreesforços o
postures
inadequades

Alta

Lleugerament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Caiguda de
material

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Cops i talls per
objectes o
materials

Alta

Danyós

Important

No
eliminat

95,0

Trepitjades
sobre objectes

Mitja

Lleugerament
Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Projecció de
fragments o
partícules

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada


Casc de seguretat.



Roba de treball.



Guants de cuir.



Calçat de seguretat.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
- Els carretons de mà s'utilitzaran en les tasques per a les quals han estat concebudes.
- Hauran de ser elegides de manera que el centre de la roda estigui el més a prop possible del centre de
gravetat de la càrrega, perquè disminueixi el braç de palanca i la fatiga de l'usuari.
- Per reduir l'efecte dels pots utilitzar rodes de goma.
- Per evitar rascades o aixafament dels dits contra els brancals de les portes, pilastres, mur o similars, aplicar
unes defenses sobre les vares prop de les empunyadures
- S'ha de fer un manteniment adequat dels carretons de mà per a conservar-los en bon estat.
- Abans del seu ús es revisaran, rebutjant si no es troben en bon estat de conservació.
- S'han de mantenir netes d'olis, greixos i altres substàncies lliscants.
- Cal guardar els carretons de mà en lloc segur.
- Neteja i ordre en l'obra.
8

EPIs

De l'anàlisi de riscos laborals realitzats en aquesta Memòria de Seguretat i Salut, hi ha una sèrie de riscos que s'han de
resoldre amb l'ús d'equips de protecció individual (EPIs), les especificacions tècniques i els requisits establerts per als
mateixos per la normativa vigent, es detallen en cada un dels apartats següents.
8.1

Protecció auditiva
8.1.1 Orelleres
Norma: EN 352-1
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Definició: Protector individual contra el soroll compost per un casquet dissenyat per a ser pressionat contra
cada pavelló auricular, o per un casquet previst per a ser pressionat contra el cap englobant al
pavelló auricular. Els casquets poden ser pressionats contra el cap per mitjà d'un arnès especial de
cap o de coll.
Marcat:
- Nom o marca comercial o identificació del fabricant
- Denominació del model
- Davant/Darrere i Dret/esquerra segons casos
- El nombre d'esta norma.
Requisits establerts pel RD 1407/1992:
- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Declaració de conformitat.
- Fullet informatiu.
Norma EN aplicable:
- UNE-EN-352-1: Protectors auditius. Requisits de seguretat i assajos. Part 1 orelleres.
- UNE-EN 458. Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, ús, precaucions
d'ocupació i manteniment.
Informació destinada als usuaris:
Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar
en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment
del mateix.

8.1.2 Taps
Norma: EN 352-2
Definició: Protector contra el soroll portat en l'interior del conducte auditiu extern , o en la petxina a l'entrada
del conducte auditiu extern :
- Tap auditiu d'usar i tirar: previst per a ser usat una sola vegada.
- Tap auditiu reutilitzable: previst per a ser usat més d'una vegada.
- Tap auditiu personalitzat: confeccionat a partir d'un motlle de petxina i conducte auditiu de
l'usuari.
- Tap auditiu unit per un arnés: taps units per un element de connexió semirígid.
Marcat:
- Nom o marca comercial o identificació del fabricant.
- El nombre d'aquesta norma.
- Denominació del model.
- El fet que els taps hagin d'usar i tirar o reutilitzables.
- Instruccions relatives a la correcta col·locació i ús.
- La talla nominal dels taps auditius.
Requisits establerts pel RD 1407/1992:
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- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Declaració de conformitat.
- Fullet informatiu.
Norma EN aplicable:
- UNE-EN 352-2: Protectors auditius. Requisits de seguretat i assajos. Part 2: Taps.
- UNE- EN 458: Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, ús, precaucions
d'ocupació i manteniment
Informació destinada als usuaris:
Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar
en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment
del mateix.

8.2

Protecció del cap
8.2.1 Cascs de protecció (per a la construcció)
Norma: EN 397
Definició:
- Element que es col·loca sobre el cap, primordialment destinat a protegir la part superior del cap
de l'usuari contra objectes en caiguda. El casc estarà compost com a mínim d'una carcassa i un
arnès.
- Els cascos de protecció estan previstos fonamentalment per a protegir a l'usuari contra la caiguda
d'objectes i les conseqüents lesions cerebrals i fractures de crani.
Marcat:
- El nombre d'esta norma.
- Nom o marca comercial o identificació del fabricant.
- Any i trimestre de fabricació
- Denominació del model o tipus de casc (marcat tant sobre el casc com sobre l'arnés).
- Talla o gamma de talles en cm (marcat tant sobre el casc com sobre l'arnés).
- Abreviatures referents al material del casquet conforme a la norma ISO 472.
Requisits addicionals (marcat):
- - 20ªC o - 30ªC (Molt baixa temperatura).
- + 150ºC (Molt alta temperatura).
- 440V (Propietats elèctriques).
- LD (Deformació lateral).
- MM (Esguitades de metall fos).
Requisits establerts pel RD 1407/1992:
- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Declaració de conformitat.
Fullet informatiu en el qual es faci constar:
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- Nom i direcció del fabricant.
- Instruccions i recomanacions sobre l'emmagatzemament, utilització, neteja i manteniment,
revisions i desinfecció.
- Les substàncies recomanades per a la neteja, manteniment o desinfecció no hauran de posseir
efectes adversos sobre el casc, ni posseir efectes nocius coneguts sobre l'usuari, quan són
aplicades seguint les instruccions del fabricant.
- Detall sobre els accessoris disponibles i dels recanvis convenients.
- El significat dels requisits opcionals que compleix i orientacions respecte als límits d'utilització
del casc, d'acord amb els riscos.
- La data o període de caducitat del casc i dels seus elements.
- Detalls del tipus d'embalatge utilitzat per al transport del casc.
Norma EN aplicable:
- UNE-EN 397: Cascos de protecció per a la indústria.
Informació destinada als usuaris:
Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà
d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i
manteniment del mateix.

8.3

Protecció contra caigudes
8.3.1 Cinturons per subjecció i retenció, i components d'amarratge de subjecció
Norma: EN 358
Definició: Dispositiu de pressió del cos que rodeja al cos per la cintura i component que serveix per a
connectar un cinturó a un punt d'ancoratge o per a rodejar una estructura, de manera que
constitueixi un suport.
Marcat:
- Compliran la norma UNE-EN 365.
- Les instruccions d'ús han d'indicar els límits d'utilització.
- Haurà de disposar la informació següent :
•

Les dos últimes xifres de l'any de fabricació.

•

El nom, marca comercial o qualsevol altre mitjà d'identificació del fabricant o del
subministrador.

•

El nombre de lot del fabricant o el nombre de sèrie del component.

- Els caràcters de la marca d'identificació hauran de ser visibles i llegibles.
- Instruccions d'ús del fabricant precisant la informació pertinent sobre la forma correcta de
connectar el a un element d'amarratge i a altres components d'un sistema anticaigudes.
Requisits establerts pel RD 1407/1992:
- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE.
- Declaració de Conformitat.
- Fullet informatiu.
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Fullet informatiu en el qual es faci constar:
- Detalls de talla i col·locació.
- Necessitat de verificar habitualment els elements de regulació i fixació durant el seu ús
- La identificació dels elements d'enganxall, la forma correcta de connectar-los i l'aplicació i
utilització de cada element.
- Limitacions de l'equip.
- L'advertència que l'equip no ha d'emprar-se per a caigudes i que pot ser necessari completar els
sistemes de subjecció o retenció amb dispositius de protecció col·lectiva contra caigudes d'alçada
o individual.
- Instruccions referents a la col·locació i/o regulació del component d'amarratge de subjecció, de
manera que el punt d'ancoratge estigui situat al mateix nivell o per damunt de la cintura de
l'usuari; que el component d'amarratge ha de mantenir-se tens i que el moviment lliure està
restringit a un màxim de 0,6 m.
- Indicació que l'ús està reservat a persones competents i que hagin rebut una formació adequada o
bé sempre sota la supervisió de persona competent.
- Una indicació que amb anterioritat a l'ús de l'equip, s'hagin pres les disposicions adequades per a
rescatar l'usuari de forma segura, si és necessari.
- Indicacions relatives a les limitacions que presenten els materials components de l'equip als riscos
que puguin afectar el comportament d'estos materials (temperatura, productes químics, radiació
del sol, etc.).
- Instruccions i recomanacions sobre l'emmagatzemament, utilització, neteja i manteniment,
revisions i desinfecció de l'equip.
- La data o període de caducitat de l'equip i dels seus elements.
- Recomanacions relatives a la protecció de l'equip durant el seu transport.
Norma EN aplicable:
- UNE-EN 358: EPI per a subjecció en posició de treball i prevenció de caigudes d'alçada.
Informació destinada als usuaris:
Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà
d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i
manteniment del mateix.

8.3.2 Arnesos anticaigudes
Norma: EN 361
Definició: Dispositiu de prensió del cos destinat a parar les caigudes, és a dir, component d'un sistema
anticaigudes. L'arnès anticaigudes pot estar constituït per bandes, elements d'ajust, sivelles i altres
elements, disposats i ajustats de forma adequada sobre el cos d'una persona per a subjectar-la
durant una caiguda i després de la parada d'esta.
Marcat:
- Compliran la norma UNE-EN 365
- Cada component del sistema haurà de marcar-se de forma clara i permanent, per mitjà de
qualsevol mètode adequat que no tingui cap efecte perjudicial sobre els materials.
- Haurà de disposar la informació següent :
•
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Les dos últimes xifres de l'any de fabricació

•

El nom, marca comercial o qualsevol altre mitjà d'identificació del fabricant o del
subministrador.

- El nombre de lot del fabricant o el nombre de sèrie del component.
- Els caràcters de la marca d'identificació hauran de ser visibles i llegibles.
Requisits establerts pel RD 1407/1992:
- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE.
- Declaració de Conformitat.
- Fullet informatiu.
Fullet informatiu en el qual es faci constar:
- Especificació dels elements d'enganxi de l'arnès anticaigudes que han d'utilitzar-se amb un
sistema anticaigudes, amb un sistema de subjecció o de retenció.
- Instruccions d'ús i de col·locació de l'arnès.
- Forma d'enganxar-ho a un subsistema de connexió.
Norma EN aplicable:
- UNE-EN 361: EPI contra la caiguda d'alçades, Arnesos anticaigudes.
- UNE-EN 363: EPI contra la caiguda d'alçades. Sistemes anticaigudes.
- UNE-EN 362: EPI contra la caiguda d'alçades. Connectors.
- UNE-EN 364: EPI contra la caiguda d'alçades. Mètodes d'assaig.
- UNE-EN 365: EPI contra la caiguda d'alçades. Requisits generals per a instruccions d'ús i marcat.
Informació destinada als usuaris:
Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà
d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i
manteniment del mateix.

8.3.3 Armilla salvavides
Norma: EN 396
Definició:
- Armilles salvavides EN ISO 12.402-3.
- Inflament manual o automàtic (mitjançant ampolla de CO2).
- 150N de flotabilitat.
- Cintes reflectants, xiulet i tub d'inflat manual.
Marcat:
- Compliran la norma UNE-EN 396
- Cada component del sistema haurà de marcar-se de forma clara i permanent, per mitjà de
qualsevol mètode adequat que no tingui cap efecte perjudicial sobre els materials.
- Haurà de disposar la informació següent :
•
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Les dos últimes xifres de l'any de fabricació

•

El nom, marca comercial o qualsevol altre mitjà d'identificació del fabricant o del
subministrador.

- El nombre de lot del fabricant o el nombre de sèrie del component.
- Els caràcters de la marca d'identificació hauran de ser visibles i llegibles.
Requisits establerts pel RD 1407/1992:
- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE.
- Declaració de Conformitat.
- Fullet informatiu.
Norma EN aplicable:
- UNE-EN 396: Armilles salvavides.
Informació destinada als usuaris:
Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà
d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i
manteniment del mateix.

8.4

Protecció de la cara i dels ulls
8.4.1 Protecció ocular. Ús general
Norma: EN 166
Definició: Muntura universal, Muntures integrals i pantalles facials de resistència incrementada per a ús en
general en diferents activitats de construcció.
Ús permès en: Muntura universal, muntura integral i pantalla facial.
Marcat:
A) En la muntura :
- Identificació del Fabricant.
- Nombre de la norma Europea : 166
- Camp d'ús : Si fos aplicable
Els camps d'ús són :
• Ús bàsic : Sense símbol
• Líquids : 3
• Partícules de pols gruixuda : 4
• Gasos i partícules de pols fi : 5
• Arc elèctric de curtcircuit : 8
• Metalls fosos i sòlids calents : 9
- Resistència mecànica : S
Les resistències mecàniques són :
• Resistència incrementada : S
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• Impacte de partícules a gran velocitat i Alta energia : A
• Impacte de partícules a gran velocitat i Mitja energia : B
• Impacte de partícules a gran velocitat i Baixa energia : F
• Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Alta energia : DREC
• Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Mitja energia : BT
• Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Baixa energia : FT
- Símbol que indica que està dissenyat per a caps xicotets : H (Si fos aplicable)
• Símbol per a caps xicotets : H
- Màxima classe de protecció ocular compatible amb la muntura : Si fos aplicable
B) En l'ocular :
- Classe de protecció (només filtres)
Les classes de protecció són :
• Sense nombre de codi : Filtres de soldadura
• Nombre de codi 2 : Filtres ultraviolat que altera el reconeixement de colors
• Nombre de codi 3 : Filtres ultraviolat que permet el reconeixement de colors
• Nombre de codi 4 : Filtres infrarojos
• Nombre de codi 5 : Filtre solar sense reconeixement per a l'infraroig
• Nombre de codi 6 : Filtre solar amb requisits per a l'infraroig
- Identificació del fabricant :
- Classe òptica:
Les classes òptiques són (consultar taules en la normativa UNE-EN-166) :
• Classe òptica : 1 (poden cobrir un sol ull)
• Classe òptica : 2 (poden cobrir un sol ull)
• Classe òptica : 3 (no són per a ús prolongat i necessàriament hauran de cobrir ambdós ulls)
- Símbol de resistència mecànica : S
Les resistències mecàniques són :
• Resistència incrementada : S
• Impacte de partícules a gran velocitat i Alta energia : A
• Impacte de partícules a gran velocitat i Mitja energia : B
• Impacte de partícules a gran velocitat i Baixa energia : F
• Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Alta energia : DREC
• Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Mitja energia : BT
• Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Baixa energia : FT
- Símbol de resistència a l'arc elèctric de curtcircuit :
- Símbol de no adherència de metalls fosos i resistència a la penetració de sòlids calents :
- Símbol de resistència al deteriorament superficial de partícules fines : K (Si fos aplicable)
- Símbol de resistència a l'entelament : N (Si fos aplicable)
- Símbol de reflexió augmentada : R (Si fos aplicable)
- Símbol per a ocular original o reemplaçat : O
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Informació per a l’usuari:
S'hauran de proporcionar les dades següents :
- Nom i direcció del fabricant
- Nombre d'aquesta norma europea
- Identificació del model de protector
- Instruccions relatives a l'emmagatzemament, ús i manteniment
- Instruccions relatives a la neteja i desinfecció
- Detalls concernents als camps d'ús, nivell de protecció i prestacions
- Detalls dels accessoris apropiats i peces de recanvi, així com les instruccions sobre el muntatge.
- Si és aplicable la data límit d'ús o duració de la posada fora de servei aplicable al protector i/o a
les peces soltes.
- Si és aplicable, el tipus d'embalatge adequat per al transport.
- Significat del marcat sobre la muntura i ocular.
- Advertència indicant que els oculars de Classe Òptica 3 no han de ser utilitzats per llargs períodes
de temps
- Advertència indicant que els materials que entren en contacte amb la pell de l'usuari pot provocar
al·lèrgies en individus sensibles.
- Advertència indicant que convé reemplaçar els oculars ratllats o espatllats.
- Advertència que els protectors oculars enfront d'impactes de partícules a gran velocitat portats
sobre ulleres correctores normals, podrien permetre la transmissió d'impactes i, per tant, crear una
amenaça per a l'usuari.
- Una nota indicant que si la protecció enfront d'impactes de partícules a gran velocitat a
temperatures extremes, és requerida, el protector seleccionat ha d'anar marcat amb una lletra T
immediatament després de la lletra referida al tipus d'impacte. En cas de no anar seguit per la
lletra T, el protector ocular només podrà usar-se enfront d'impactes de partícules a gran velocitat a
temperatura ambient.
Requisits establerts pel RD 1407/1992:
- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Declaració de Conformitat.
- Fullet informatiu.
Norma EN aplicable:
- UNE-EN 166: Protecció individual dels ulls. Requisits.
Informació destinada als usuaris:
Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà
d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i
manteniment del mateix.

8.4.2 Protectors facials de malla per a ús industrial i no industrial davant riscos mecànics i / o calor
Norma: EN 1731
Definició: Muntures universals, muntures integrals i pantalles facials per a fer front als riscos mecànics i/o
tèrmics, proveïts de malles.

Plaça Verdaguer, 2
08960 – Sant Just Desvern
Telèfon 93 480 48 00
Fax 93 480 48 79
c/e: ajuntament@santjust.cat

Ús permès en: Pantalla facial.
Marcat:
A) de les ulleres universals o integrals
- Identificació del Fabricant.
- Nombre de la norma Europea : 1731
- Resistència mecànica : (si fos necessari)
Les resistències mecàniques són :
• Resistència incrementada : S
• Impacte de partícules a gran velocitat i Alta energia : A
• Impacte de partícules a gran velocitat i Mitja energia : B
• Impacte de partícules a gran velocitat i Baixa energia : F
• Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Alta energia : DREC
• Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Mitja energia : BT
• Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Baixa energia : FT
B) de les pantalles facials de malla, de les muntures o dels arcs porta oculars :
- Identificació del Fabricant
- Nombre de la norma Europea : 1731
- Resistència mecànica
- Símbol de protecció enfront de la calor radiant : G (Si fos aplicable)
C) dels visors de malla i oculars addicionals de reposat :
- Se seguiran les especificacions de la norma UNE-EN 166
Requisits establerts pel RD 1407/1992:
- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Declaració de Conformitat.
- Fullet informatiu.
Norma EN aplicable:
- UNE-EN 1731 : Protectors facials de malla per a ús industrial i no industrial enfront de riscos
mecànics i/o calor.
- UNE-EN 166 : Protecció individual dels ulls. Requisits.
- UNE-EN 168 : Protecció individual dels ulls. Mètodes d'assaig.
- UNE-EN 167 : Protecció individual dels ulls. Mètodes d'assaig òptics.
Informació destinada als usuaris:
Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà
d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i
manteniment del mateix.

8.4.3 Arc elèctric i de curtcircuit
Norma: EN 166
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Definició: Pantalles facials resistents a Arc elèctric i curtcircuits.
Ús permès en: Muntura integral.
Marcat:
A) En la muntura :
- Identificació del Fabricant
- Nombre de la norma Europea : 166
- Camp d'ús : 8
Els camps d'ús són :
• Ús bàsic : Sense símbol
• Líquids : 3
• Partícules de pols gruixuda : 4
• Gasos i partícules de pols fi : 5
• Arc elèctric de curtcircuit : 8
• Metalls fosos i sòlids calents : 9
- Resistència mecànica : Si fos aplicable
Les resistències mecàniques són :
• Resistència incrementada : S
• Impacte de partícules a gran velocitat i Alta energia : A
• Impacte de partícules a gran velocitat i Mitja energia : B
• Impacte de partícules a gran velocitat i Baixa energia : F
• Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Alta energia : DREC
• Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Mitja energia : BT
• Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Baixa energia : FT
- Símbol que indica que està dissenyat per a caps xicotets : H (Si fos aplicable)
- Màxima classe de protecció ocular compatible amb la muntura : Si fos aplicable
B) En l'ocular :
- Classe de protecció (només filtres) :2-1, 2 o 3-1, 2
Les classes de protecció són :
• Sense nombre de codi : Filtres de soldadura
• Nombre de codi 2 : Filtres ultraviolat que altera el reconeixement de colors
• Nombre de codi 3 : Filtres ultraviolat que permet el reconeixement de colors
• Nombre de codi 4 : Filtres infrarojos
• Nombre de codi 5 : Filtre solar sense reconeixement per a l'infraroig
• Nombre de codi 6 : Filtre solar amb requisits per a l'infraroig
- Identificació del fabricant
- Classe òptica
- Símbol de resistència mecànica : Si fos aplicable
Les resistències mecàniques són :
• Resistència incrementada : S
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• Impacte de partícules a gran velocitat i Alta energia : A
• Impacte de partícules a gran velocitat i Mitja energia : B
• Impacte de partícules a gran velocitat i Baixa energia : F
• Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Alta energia : DREC
• - Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Mitja energia : BT
• Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Baixa energia : FT
- Símbol de resistència a l'arc elèctric de curtcircuit :Si fos aplicable
- Símbol de no adherència de metalls fosos i resistència a la penetració de sòlids calents : Si fos
aplicable
- Símbol de resistència al deteriorament superficial de partícules fines : K (Si fos aplicable)
- Símbol de resistència a l'entelament : N (Si fos aplicable)
- Símbol de reflexió augmentada : R (Si fos aplicable)
- Símbol per a ocular original o reemplaçat : O
Informació per a l’usuari:
S'hauran de proporcionar les dades següents :
- Nom i adreça del fabricant
- Nombre d'esta norma europea
- Identificació del model de protector
- Instruccions relatives a l'emmagatzemament, ús i manteniment
- Instruccions relatives a la neteja i desinfecció
- Detalls concernents als camps d'ús, nivell de protecció i prestacions
- Detalls dels accessoris apropiats i peces de recanvi, així com les instruccions sobre el muntatge.
- Si és aplicable la data límit d'ús o duració de la posada fos de servei aplicable al protector i/o a les
peces soltes.
- Si és aplicable, el tipus d'embalatge adequat per al transport.
- Significat del marcat sobre la muntura i ocular.
- Advertiment indicant que els oculars de Classe Òptica 3 no han de ser utilitzats per llargs períodes
de temps
- Advertiment indicant que els materials que entren en contacte amb la pell de l'usuari pot provocar
al·lèrgies en individus sensibles.
- Advertiment indicant que convé reemplaçar els oculars ratllats o espatllats.
- Advertiment que els protectors oculars enfront d'impactes de partícules a gran velocitat portats
sobre ulleres correctores normals, podrien permetre la transmissió d'impactes i, per tant, crear una
amenaça per a l'usuari.
- Una nota indicant que si la protecció enfront d'impactes de partícules a gran velocitat a
temperatures extremes, és requerida, el protector seleccionat ha d'anar marcat amb una lletra T
immediatament després de la lletra referida al tipus d'impacte. En cas de no anar seguit per la
lletra T, el protector ocular només podrà usar-se enfront d'impactes de partícules a gran velocitat a
temperatura ambient.
Requisits establerts pel RD 1407/1992:
- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Declaració de Conformitat.
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- Fullet informatiu.
Norma EN aplicable:
- UNE-EN 166 : Protecció individual dels ulls. Requisits.
Informació destinada als usuaris:
Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà
d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i
manteniment del mateix.

8.4.4 Pols gruix
Norma: EN 166
Definició: Muntures integrals resistents a pols gruixuda. No s'admeten muntures universals o pantalles facials
com a protectors.
Ús permès en: Muntura integral.
Marcat:
A) En la muntura :
- Identificació del Fabricant.
- Nombre de la norma Europea : 166
- Camp d'ús : 4
Els camps d'ús són :
• Ús bàsic : Sense símbol
• Líquids : 3
• Partícules de pols gruixuda : 4
• Gasos i partícules de pols fi : 5
• Arc elèctric de curtcircuit : 8
• Metalls fosos i sòlids calents : 9
- Resistència mecànica : (Si fos aplicable)
Les resistències mecàniques són :
• Resistència incrementada : S
• Impacte de partícules a gran velocitat i Alta energia : A
• Impacte de partícules a gran velocitat i Mitja energia : B
• Impacte de partícules a gran velocitat i Baixa energia : F
• Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Alta energia : DREC
• Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Mitja energia : BT
• Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Baixa energia : FT
- Símbol que indica que està dissenyat per a caps xicotets : H (Si fos aplicable)
- Màxima classe de protecció ocular compatible amb la muntura : (Si fos aplicable)
B) En l'ocular :
- Classe de protecció (només filtres)
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- Identificació del fabricant
- Classe òptica (excepte cobrefiltre)
- Símbol de resistència mecànica : (Si fos aplicable)
Les resistències mecàniques són :
• Resistència incrementada : S
• Impacte de partícules a gran velocitat i Alta energia : A
• Impacte de partícules a gran velocitat i Mitja energia : B
• Impacte de partícules a gran velocitat i Baixa energia : F
• Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Alta energia : DREC
• Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Mitja energia : BT
• Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Baixa energia : FT
- Símbol de resistència a l'arc elèctric de curtcircuit :
- Símbol de no adherència de metalls fosos i resistència a la penetració de sòlids calents : 9 (Si fos
aplicable)
- Símbol de resistència al deteriorament superficial de partícules fines : K (Si fos aplicable)
- Símbol de resistència a l'entelament : N (Si fos aplicable)
- Símbol de reflexió augmentada : R (Si fos aplicable)
- Símbol per a ocular original o reemplaçat : O
Informació per a l’usuari:
S'hauran de proporcionar les dades següents :
- Nom i direcció del fabricant.
- Nombre d'esta norma europea.
- Identificació del model de protector.
- Instruccions relatives a l'emmagatzemament, ús i manteniment.
- Instruccions relatives a la neteja i desinfecció.
- Detalls concernents als camps d'ús, nivell de protecció i prestacions.
- Detalls dels accessoris apropiats i peces de recanvi, així com les instruccions sobre el muntatge.
- Si és aplicable la data límit d'ús o duració de la posada fora de servei aplicable al protector i/o a
les peces soltes.
- Si és aplicable, el tipus d'embalatge adequat per al transport.
- Significat del marcat sobre la muntura i ocular.
- Advertiment indicant que els materials que entren en contacte amb la pell de l'usuari pot provocar
al·lèrgies en individus sensibles.
- Advertiment indicant que els oculars de Classe Òptica 3 no han de ser utilitzats per llargs períodes
de temps.
- Advertiment indicant que convé reemplaçar els oculars ratllats o espatllats.
- Advertiment que els protectors oculars enfront d'impactes de partícules a gran velocitat portats
sobre ulleres correctores normals, podrien permetre la transmissió d'impactes i, per tant, crear una
amenaça per a l'usuari.
- Una nota indicant que si la protecció enfront d'impactes de partícules a gran velocitat a
temperatures extremes, és requerida, el protector seleccionat ha d'anar marcat amb una lletra T
immediatament després de la lletra referida al tipus d'impacte. En cas de no anar seguit per la
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lletra T, el protector ocular només podrà usar-se enfront d'impactes de partícules a gran velocitat a
temperatura ambient.
Requisits establerts pel RD 1407/1992:
- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Declaració de Conformitat.
- Fullet informatiu.
Norma EN aplicable:
- UNE-EN 166 : Protecció individual dels ulls. Requisits.
Informació destinada als usuaris:
Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà
d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i
manteniment del mateix.
8.4.5 Partícules a gran velocitat i mitja energia

Norma: EN 166
Definició: Muntures integrals i pantalles facials resistents a partícules a gran velocitat i mitja energia.
Ús permès en: Muntura universal integral i pantalla facial.
Marcat:
A) En la muntura :
- Identificació del Fabricant
- Nombre de la norma Europea : 166
- Camp d'ús : Si fos aplicable
Els camps d'ús són :
• Ús bàsic : Sense símbol
• Líquids : 3
• Partícules de pols gruixuda : 4
• Gasos i partícules de pols fi : 5
• Arc elèctric de curtcircuit : 8
• Metalls fosos i sòlids calents : 9
- Resistència mecànica : B
Les resistències mecàniques són :
• Resistència incrementada : S
• Impacte de partícules a gran velocitat i Alta energia : A
• Impacte de partícules a gran velocitat i Mitja energia : B
• Impacte de partícules a gran velocitat i Baixa energia : F
• Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Alta energia : DREC
• Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Mitja energia : BT
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• Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Baixa energia : FT
- Símbol que indica que està dissenyat per a caps xicotets : H (Si fos aplicable)
- Màxima classe de protecció ocular compatible amb la muntura : Si fos aplicable
B) En l'ocular :
- Classe de protecció (només filtres) :
- Identificació del fabricant :
- Classe òptica :
- Símbol de resistència mecànica : B
Les resistències mecàniques són :
• Resistència incrementada : S
• Impacte de partícules a gran velocitat i Alta energia : A
• Impacte de partícules a gran velocitat i Mitja energia : B
• Impacte de partícules a gran velocitat i Baixa energia : F
• Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Alta energia : DREC
• Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Mitja energia : BT
• Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Baixa energia: FT
- Símbol de resistència a l'arc elèctric de curtcircuit: Si fos aplicable
- Símbol de no adherència de metalls fosos i resistència a la penetració de sòlids calents: Si fos
aplicable
- Símbol de resistència al deteriorament superficial de partícules fines: K (Si fos aplicable)
- Símbol de resistència a l'entelament: N (Si fos aplicable)
- Símbol de reflexió augmentada: R (Si fos aplicable)
- Símbol per a ocular original o reemplaçat: O
Informació per a l’usuari:
S'hauran de proporcionar les dades següents :
- Nom i direcció del fabricant.
- Nombre d'esta norma europea.
- Identificació del model de protector.
- Instruccions relatives a l'emmagatzemament, ús i manteniment.
- Instruccions relatives a la neteja i desinfecció.
- Detalls concernents als camps d'ús, nivell de protecció i prestacions.
- Detalls dels accessoris apropiats i peces de recanvi, així com les instruccions sobre el muntatge.
- Si és aplicable la data límit d'ús o duració de la posada fora de servei aplicable al protector i/o a
les peces soltes.
- Si és aplicable, el tipus d'embalatge adequat per al transport.
- Significat del marcat sobre la muntura i ocular.
- Advertiment indicant que els materials que entren en contacte amb la pell de l'usuari pot provocar
al·lèrgies en individus sensibles.
- Advertiment indicant que els oculars de Classe Òptica 3 no han de ser utilitzats per llargs períodes
de temps.
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- Advertiment indicant que convé reemplaçar els oculars ratllats o espatllats.
- Advertiment que els protectors oculars enfront d'impactes de partícules a gran velocitat portats
sobre ulleres correctores normals, podrien permetre la transmissió d'impactes i, per tant, crear una
amenaça per a l'usuari.
- Una nota indicant que si la protecció enfront d'impactes de partícules a gran velocitat a
temperatures extremes, és requerida, el protector seleccionat ha d'anar marcat amb una lletra T
immediatament després de la lletra referida al tipus d'impacte. En cas de no anar seguit per la
lletra T, el protector ocular només podrà usar-se enfront d'impactes de partícules a gran velocitat a
temperatura ambient.
Requisits establerts pel RD 1407/1992:
- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Declaració de Conformitat.
- Fullet informatiu.
Norma EN aplicable:
- UNE-EN 166 : Protecció individual dels ulls. Requisits.
Informació destinada als usuaris:
Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà
d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i
manteniment del mateix.

8.4.6 Filtres per a soldadura
Norma: EN 175
Definició: Tots els dispositiu que asseguren la protecció del seu portador enfront de la radiació òptica nociva
i la resta de riscos específics derivats de la soldadura i tècniques afins. Pot tractar-se d'una
pantalla de soldador, ulleres de muntura integral per a soldadura o ulleres de muntura universal
per a soldadura.
- Pantalla de soldador de cap: Pantalla de soldadura que es porta sobre el cap i davant de la cara,
subjecta generalment per un arnès, a fi de protegir els ulls i la cara una vegada equipada amb el
filtre apropiat (s).
- Pantalla de soldador de mà: Pantalla per a soldadura que es porta en la mà, i assegura la
protecció dels ulls i la cara quan està equipada amb el filtre o filtres apropiat (s).
- Pantalla de soldador de cap, muntada en casc de protecció: Pantalla de cap per a soldadura,
muntada sobre un casc de protecció compatible, la qual, un vegada equipada amb el filtre o filtres
apropiat (s), protegeix els ulls i la cara.
- Ulleres de soldadura de muntura integral (cassoletes): Dispositiu que se sosté generalment per
una banda de cap, i que embolica la cavitat ocular, a la qual la radiació procedent de les
operacions de soldadura només pot penetrar a través de filtres i, quan sigui el cas, de filtres
coberts.
- Ulleres de soldadura de muntura universal: Muntura amb protecció lateral, que manté els filtres
apropiats davant dels ulls per a protegir-los. Poden tindre sistemàticament de subjecció patilles
laterals o una banda de cap.
- Marco o cèrcol portaocular: Part de l'equip on es col·loca (n) el (els) filtre (s) , els filtres coberts
i/o els antecristals.
- Antecristals: Oculars, generalment no tintats, usats principalment per a protegir al seu portador de
partícules projectades.
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Marcat:
A) En la muntura :
- Identificació del Fabricant
- Nombre de la norma Europea : 175
- Camp d'ús : Si fos aplicable
Els camps d'ús són :
S : Resistència mecànica incrementada
9 : Metall fos i sòlids calents
F : Impacte de baixa energia
B : Impacte de mitja energia
W : Immersió en aigua
- Massa en grams : Si fos aplicable
B) En l'ocular :
- Classe de protecció (només filtres) :
- Identificació del fabricant :
- Classe òptica :
- Símbol de resistència mecànica : Si fos aplicable
Les resistències mecàniques són :
• Resistència incrementada : S
• Impacte de partícules a gran velocitat i Alta energia : A
• Impacte de partícules a gran velocitat i Mitja energia : B
• Impacte de partícules a gran velocitat i Baixa energia : F
• Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Alta energia: DREC
• Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Mitja energia : BT
• Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Baixa energia : FT
- Símbol de resistència a l'arc elèctric de curtcircuit : 8 (Si fos aplicable)
- Símbol de no adherència de metalls fosos i resistència a la penetració de sòlids calents : 9 (Si fos
aplicable)
- Símbol de resistència al deteriorament superficial de partícules fines : K (Si fos aplicable)
- Símbol de resistència a l'entelament : N (Si fos aplicable)
- Símbol de reflexió augmentada : R (Si fos aplicable)
- Símbol per a ocular original o reemplaçat : O
Informació per a l'usuari :
S'hauran de proporcionar les dades següents :
- Nom i adreça del fabricant.
- Nombre d'esta norma europea.
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- Identificació del model de protector.
- Instruccions relatives a l'emmagatzemament, ús i manteniment.
- Instruccions relatives a la neteja i desinfecció.
- Detalls concernents als camps d'ús, nivell de protecció i prestacions.
- Detalls dels accessoris apropiats i peces de recanvi, així com les instruccions sobre el muntatge.
- Si és aplicable la data límit d'ús o duració de la posada fora de servei aplicable al protector i/o a
les peces soltes.
- Si és aplicable, el tipus d'embalatge adequat per al transport.
- Significat del marcat sobre la muntura i ocular.
- Advertiment indicant que els oculars de Classe Òptica 3 no han de ser utilitzats per llargs períodes
de temps.
- Advertiment indicant que els materials que entren en contacte amb la pell de l'usuari pot provocar
al·lèrgies en individus sensibles.
- Advertiment indicant que convé reemplaçar els oculars ratllats o espatllats.
- Advertiment que els protectors oculars enfront d'impactes de partícules a gran velocitat portats
sobre ulleres correctores normals, podrien permetre la transmissió d'impactes i, per tant, crear una
amenaça per a l'usuari.
- Una nota indicant que si la protecció enfront d'impactes de partícules a gran velocitat a
temperatures extremes, és requerida, el protector seleccionat ha d'anar marcat amb una lletra T
immediatament després de la lletra referida al tipus d'impacte. En cas de no anar seguit per la
lletra T, el protector ocular només podrà usar-se enfront d'impactes de partícules a gran velocitat a
temperatura ambient.
Requisits establerts pel RD 1407/1992:
- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Declaració de Conformitat.
- Fullet informatiu.
Norma EN aplicable:
- UNE-EN 166 : Protecció individual dels ulls. Requisits.
- UNE-EN 169 : Filtres per a soldadures i tècniques relacionades.
Informació destinada als usuaris:
Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà
d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i
manteniment del mateix.
8.5

Protecció de mans i braços
8.5.1 Guants de protecció contra riscos mecànics d'ús general
Norma: EN 388
Definició:
- Protecció per igual: Guant que està fabricat amb el mateix material i que està construït de manera
que ofereixi un grau de protecció uniforme a tota la superfície de la mà.
- Protecció específica: Guant que està construït per a proporcionar una àrea de protecció
augmentada a una part de la mà.
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Pictograma: Resistència a Riscos Mecànics (UNE-EN-420)

Propietats mecàniques:
S'indicaran per mitjà del pictograma i quatre xifres:
- Primera xifra : Nivell de prestació per a la resistència a l'abrasió.
- Segona xifra : Nivell de prestació per a la resistència al tall per fulla.
- Tercera xifra : Nivell de prestació per a la resistència a l'esgarrat.
- Quarta xifra : Nivell de prestació per a la resistència a la perforació.
Marcat:
Els guants es marcaran amb la informació següent :
- Nom, marca registrada o identificació del fabricant.
- Designació comercial del guant
- Talla.
- Marcat relatiu a la data de caducitat.
Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb
les anteriors.
Requisits establerts pel RD 1407/1992:
- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Declaració de Conformitat.
- Fullet informatiu.
Norma EN aplicable:
- UNE-EN 388 : Guants de protecció contra riscos mecànics.
- UNE-EN 420 : Requisits generals per a guants.
Informació destinada als usuaris:
Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà
d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i
manteniment del mateix.
8.5.2 Guants de protecció contra productes químics
Norma: EN 374
Definició: El fi dels guants de protecció és el d'aïllar les mans i els braços del contacte directe amb productes
químics.
Pictograma: Resistència a Riscos Químics (UNE-EN-420)
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Propietats:
S'indicaran a més :
- El nivell d'inspecció i de qualitat acceptable (AQL).
- Índex de protecció per a cada producte químic.
Marcat:
Els guants es marcaran amb la informació següent :
- Nom, marca registrada o identificació del fabricant.
- Designació comercial del guant
- Talla.
- Marcat relatiu a la data de caducitat.
Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb
les anteriors.
Requisits establerts pel RD 1407/1992:
- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Adopció per part del fabricant d’un sistema de garantia de qualitat CE.
- Declaració de Conformitat.
- Fullet informatiu.
Norma EN aplicable:
- UNE-EN 374-1: Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes.
Terminologia i requisits de prestacions.
- UNE-EN 374-2: Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes.
Determinació de la resistència a la penetració.
- UNE-EN 374-3: Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes.
Determinació de la resistència a la permeabilitat dels productes químics.
- UNE-EN 420: Requisits generals per a guants.
- UNE-EN 388: Guants de protecció contra riscos mecànics.
Informació destinada als usuaris:
Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà
d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i
manteniment del mateix.
8.5.3 Guants i manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics
Norma: EN 60903
Definició: Guants i/o manyoples aïllant i resistents al corrent elèctric.
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- Els guants han d'inflar-se abans de cada ús per a comprovar si hi ha fugues d'aire i dur a terme una
inspecció visual.
- La temperatura ambient es recomana que estigui compresa entre els 10ºC i els 21ºC.
- No hauran d'exposar-se innecessàriament a la calor o a la llum, ni posar-se en contacte amb oli,
greix, trementina, alcohol o un àcid enèrgic.
- Si s'embruten els guants cal rentar-los amb aigua i sabó, a una temperatura que no superi la
recomanada pel fabricant, assecar-los a fons i empolsar-los amb talc.
Pictograma: Hauran de portar les marques que s'indiquen en la figura (símbol de doble triangle).

Propietats: Els guants i manyoples de material aïllant es classificaran per la seva categoria i la seva classe,
els quals figuraran en el seu marcat :
- Categoria :
• A : Àcid
• H : Oli
• Z : Ozó
• M : Mecànica
• R : Totes les anteriors
• C : A molt baixes temperatures
- Classe :
• 00 : Tensió mínima suportada 5 kV (beix)
• 0 : Tensió mínima suportada 10 kV (roig)
• 1 : Tensió mínima suportada 20 kV (blanc)
• 2 : Tensió mínima suportada 30 kV (groc)
• 3 : Tensió mínima suportada 40 kV (verd)
• 4 : Tensió mínima suportada 50 kV (taronja)
Marcat:
Els guants es marcaran amb la informació següent :
- Nom, marca registrada o identificació del fabricant.
- Designació comercial del guant.
- Talla.
- Marcat relatiu a la data de caducitat.
Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les
anteriors.
A més cada guant haurà de portar les marques següents :
- Una banda rectangular que permeti la inscripció de la data de posada en servei, de verificacions i
controls, conforme s'especifica en la Norma UNE-EN-60903 annex G.
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- Una banda sobre la qual puguin perforar-se forats. Aquesta banda es fixa a la vora de la
bocamàniga i permetrà foradar-se per al seu control i verificació periòdica.
Requisits establerts pel RD 1407/1992:
- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Adopció per part del fabricant de garantia de qualitat CE.
- Declaració de Conformitat.
- Fullet informatiu.
Norma EN aplicable:
- UNE-EN 60903 : Guants i manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics
Informació destinada als usuaris:
Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà
d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i
manteniment del mateix.

8.6

Protecció de peus i cames
8.6.1 Calçat de seguretat d'ús professional (200 J)
Norma: EN 345
Definició: El calçat de protecció per a ús professional és el que incorpora elements de protecció destinats a
protegir a l'usuari de les lesions que poguessin provocar els accidents, en aquells sectors de treball
per als que el calçat ha estat concebut, i que està equipat per límits dissenyats per a oferir
protecció enfront de l'impacte quan s'assagi amb un nivell d'energia de 200 J.
Marcat:
Cada exemplar de calçat de seguretat es marcarà amb la informació següent :
- Nom, marca registrada o identificació del fabricant.
- Designació comercial.
- Talla.
- Marcat relatiu a la data de fabricació (almenys el trimestre i any).
- El nombre d'aquesta norma EN-345.
- Els símbols corresponents a la protecció oferta o, on sigui aplicable la categoria corresponent :
• P : Calçat complet resistent a la perforació.
• C : Calçat complet resistència elèctrica. Calçat conductor.
• A : : Calçat complet resistència elèctrica. Calçat antiestàtic.
• HI : Calçat complet resistent a ambients agressius. Aïllament enfront de la calor.
• CI : Calçat complet resistent a ambients agressius. Aïllament enfront del fred.
• E : Calçat complet. Absorció d'energia en la zona del tacó
• WRU : Penetració i absorció d'aigua.
• HRO : Sola. Resistència a la calor per contacte.
- Classe :
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• Classe I : Calçat fabricat amb cuir i altres materials.
• Classe II : Calçat tot de cautxú (vulcanitzat) o tot polimèric.
Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les
anteriors.
Requisits establerts pel RD 1407/1992:
- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Declaració de Conformitat.
- Fullet informatiu.
Norma EN aplicable:
- UNE-EN 344-1: Calçat de seguretat, calçat de protecció i calçat de treball per a ús professional.
Part 1: Requisits i mètodes d'assaig.
- UNE-EN 344-2: Calçat de seguretat, calçat de protecció i calçat de treball per a ús professional.
Part 2: Requisits addicionals i mètodes d'assaig.
- UNE-EN 346-1: Especificacions per al calçat de protecció d'ús professional.
- UNE-EN 346-2: Calçat de protecció per a ús professional. Part 2: Especificacions addicionals.
- UNE-EN 60903 : Guants i manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics.
Informació destinada als usuaris:
Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà
d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i
manteniment del mateix.
8.6.2 Calçat de seguretat , protecció i treball d'ús professional protecció contra la perforació
Norma: EN 344
Definició: Són els que incorporen elements de protecció destinats a protegir a l'usuari de les lesions que
poguessin provocar els accidents, en aquells sectors de treball per als que el calçat ha estat
concebut.
Marcat:
Cada exemplar de calçat de seguretat es marcarà amb la informació següent :
- Nom, marca registrada o identificació del fabricant.
- Designació comercial.
- Talla.
- Marcat relatiu a la data de fabricació (almenys el trimestre i any).
- El nombre de norma EN-344 i segons es tracte de calçat de seguretat, protecció o treball :
• Calçat de Seguretat equipat per límits dissenyats per a oferir protecció enfront de l'impacte quan
s'assagi amb un nivell d'energia de 200 J. : EN-345
• Calçat de Protecció equipat per límits dissenyats per a oferir protecció enfront de l'impacte quan
s'assagi amb un nivell d'energia de 100 J. : EN-346
• Calçat de Treball sense portar límits de protecció contra impactes en la zona de la puntera: EN347
- Els símbols corresponents a la protecció oferta o, on sigui aplicable la categoria corresponent :
• P : Calçat complet resistent a la perforació.
Plaça Verdaguer, 2
08960 – Sant Just Desvern
Telèfon 93 480 48 00
Fax 93 480 48 79
c/e: ajuntament@santjust.cat

• C : Calçat complet resistència elèctrica. Calçat conductor.
• A : Calçat complet resistència elèctrica. Calçat antiestàtic.
• HI : Calçat complet resistent a ambients agressius. Aïllament enfront de la calor.
• CI : Calçat complet resistent a ambients agressius. Aïllament enfront del fred.
• E : Calçat complet. Absorció d'energia en la zona del tacó.
• WRU : Penetració i absorció d'aigua.
• HRO : Sola. Resistència a la calor per contacte.
- Classe :
• Classe I : Calçat fabricat amb cuir i altres materials.
• Classe II : Calçat tot de cautxú (vulcanitzat) o tot polimèric (modelat)
Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les
anteriors.
Requisits establerts pel RD 1407/1992:
- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Declaració de Conformitat.
- Fullet informatiu.
Norma EN aplicable:
- UNE-EN 344-1: Calçat de seguretat, calçat de protecció i calçat de treball per a ús professional.
Part 1: requisits i mètodes d'assaig.
- UNE-EN 344-2: Part 2: Requisits addicionals i mètode d'assaig.
- UNE-EN 345-1: Especificacions per al calçat de treball d'ús professional.
- UNE-EN 345-2: Part 2: Especificacions addicionals.
- UNE-EN 346-1: Especificacions del calçat de protecció d'ús professional.
- UNE-EN 346-2 Part 2: Especificacions addicionals.
- UNE-EN 347-1: Especificacions del calçat de treball d'ús professional.
- UNE-EN 347-2: Part 2: Especificacions addicionals.
Informació destinada als usuaris:
Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà
d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i
manteniment del mateix.
8.6.3 Calçat aïllant de l'electricitat per a treballs i instal·lacions de baixa tensió
Norma: EN 50321
Definició: Calçat que protegeix a l'usuari contra el xoc elèctric, impedint el pas d'un corrent perillós por el
cos a través dels peus.
Marcat:
Cada exemplar de calçat de seguretat es marcarà amb la informació següent :
- Nom, marca registrada o identificació del fabricant.
- Designació comercial.
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- Talla.
- Marcat relatiu a la data de fabricació (almenys el trimestre i any).
- El nombre de norma: 50321
- El símbol (doble triangle):

- Classe :
• Classe elèctrica 00 : Tensió de treball màxim : 500 V en CA i 750 V en CC (beix)

• Classe elèctrica 0 : Tensió de treball màxim : 1000 V en CA i 1500 V en CC (roig)
- Nombre de sèrie o lot.
- Mes i any de fabricació.
- A més, cada unitat de calçat haurà d'estar proveïda d'una banda o espai destinat a anotar la data de
posada en servei, la data de verificació o la data de cada inspecció periòdica.
Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les
anteriors.
Requisits establerts pel RD 1407/1992:
- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de Qualitat CE.
- Declaració de Conformitat.
- Fullet informatiu.
Norma EN aplicable:
- UNE-EN 50321: Calçat aïllant de l'electricitat per a treballs i instal·lacions de baixa tensió.
- UNE-EN 344-1: Requisits i mètodes d'assaig per al calçat de seguretat, calçat de protecció i calçat
de treball per a ús professional.
- UNE-EN 344-2: Part 2: Requisits addicionals i mètodes d'assaig.
- UNE-EN 345-1: Especificacions del calçat de seguretat d'ús professional.
- UNE-EN 345-2: Part 2: Especificacions addicionals.
- UNE-EN 346-1: Especificacions de calçat de protecció d'ús professional.
- UNE-EN 346-2: Part 2: especificacions addicionals.
- UNE-EN 347-1: Especificacions del calçat de treball d'ús professional.
- UNE-EN 347-2: Part 2: Especificacions addicionals.
Informació destinada als usuaris:
Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà
d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i
manteniment del mateix.
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8.7

Protecció respiratòria
8.7.1 Màscares
E.P.R. Màscares
Norma: EN 140
Definició:
- Una mitja màscara és un adaptador facial que cobreix el nas, la boca i el mentó. D'utilització
general per a diverses tasques en la construcció.
- Un quart de màscara és un adaptador facial que recobreix el nas i la boca.
Marcat:
Les màscares es marcaran amb la informació següent :
- Segons sigui el tipus:
• Mitjana màscara.
• Quart de màscara.
- El nombre de norma: EN 140
- Nom, marca registrada o identificació del fabricant.
- Talla.
- Els components que puguin veure's afectats en la seva eficàcia per envelliment hauran de marcarse per a identificar la seva data.
- Les parts dissenyades per a ser substituïdes per l'usuari hauran de ser clarament identificables.
Les marques hauran de ser duradores i no s’afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb
l’anterior.
Requisits establerts pel RD 1407/1992:
- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de Qualitat CE.
- Declaració de Conformitat.
- Fullet informatiu.
Norma EN aplicable:
- UNE-EN 140: E.P.R. Mitges màscares i quarts de màscares. Requisits, assajos, marcat.
- UNE-EN 148-1: E.P.R. Rosques per a adaptadors facials. 1. Connector de rosca estàndard.
- UNE-EN 148-2: E.P.R. Rosques per a adaptadors facials. 2. Connector de rosca central.
Informació destinada als usuaris:
Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà
d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i
manteniment del mateix.
Mitges màscares filtrants de protecció contra partícules (màscares autofiltrants)
Norma: EN 149
Definició:
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- Una màscara autofiltrant cobreix nas, la boca i el mentó i, pot constar de vàlvules d'exhalació i,
consta totalment, o en la seva major part, de material filtrant o inclou un adaptador facial en el
que el (els) principal (és) constitueixen una part inseparable de l'equip.
- Ha de garantir un ajust hermètic, enfront de l'atmosfera ambient, a la cara del portador,
independentment que la pell estigui seca o mullada i que el seu cap estigui en moviment.
Marcat:
Els filtres es marcaran amb la informació següent :
- Mitja màscara filtrant.
- El nombre de norma : EN 149
- Nom, marca registrada o identificació del fabricant.
- Marca d'identificació del tipus.
- Classe :
• FFP1 : Contra certs gasos i vapors orgànics amb un punt d'ebullició major de 65ºC.
• FFP2 : Contra certs gasos i vapors inorgànics, segons indicació del fabricant.
• FFP3 : Contra el diòxid de sofre i altres gasos i vapors àcids, segons indicació del fabricant.
- La lletra D (dolomita) d'acord amb l'assaig d'obstrucció.
- L'any d'expiració de vida útil.
- La frase " Vegi la informació subministrada pel fabricant".
Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les
anteriors.
Requisits establerts pel RD 1407/1992:
- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de Qualitat CE.
- Declaració de Conformitat.
- Fullet informatiu.
Norma EN aplicable:
- UNE-EN 149: Dispositius de protecció respiratòria. Mitges màscares filtrants de protecció contra
partícules. Requisits, assajos, marcat.
Informació destinada als usuaris:
Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà
d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i
manteniment del mateix.
8.7.2 Filtres
E.P.R. Filtres contra partícules
Norma: EN 143
Definició:
- Components de protecció respiratòria no assistits, exceptuant els equips de fuga i les màscares
autofiltrants.
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- Alguns filtres poden també ser utilitzats amb altres tipus d'equips de protecció respiratòria i si és
així, necessitaran ser assajats i marcats d'acord amb la norma corresponent.
Marcat:
Els filtres es marcaran amb la informació següent :
- Filtre contra partícules
- El nombre de norma : EN 143
- Tipus de filtre (P1, P2 o P3)
- Codi de color : Blanc
- Marcat que mostri si el filtre pot emprar-se en un dispositiu de filtres múltiples.
- Nom, marca registrada o identificació del fabricant.
- L'any i mes de caducitat
- La marca d'identificació del tipus de filtre
Els filtres no encapsulats, haurà de marcar-se almenys :
- Tipus de filtre (P1, P2 o P3)
- Nom, marca registrada o identificació del fabricant.
Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les
anteriors.
Requisits establerts pel RD 1407/1992:
- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de Qualitat CE.
- Declaració de Conformitat.
- Fullet informatiu.
Norma EN aplicable:
- UNE-EN 143 : Equips de protecció respiratòria. Filtres contra partícules. Requisits, assajos,
marcat.
- UNE-EN 148-1 : E.P.R : Rosques per a adaptadors facials. 1. Connector de rosca estàndard.
Informació destinada als usuaris:
Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà
d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i
manteniment del mateix.
8.8

Vestuari de protecció
8.8.1 Vestuari de protecció contra el mal temps
Norma: EN 343
Definició: Robes de protecció contra la influència d'ambients caracteritzats per la possible combinació de
pluja, boira, humitat del sòl i vent a temperatures de -5ºC i superiors.
Pictograma : Protecció contra el fred (sobre el forro) i contra el mal temps (sobre la peça).
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Propietats:
S'indicaran a més del pictograma (veure norma UNE-EN-342 per a detall) :
- Valor d'aïllament bàsic :X
- Classe de permeabilitat : I
- Classe de resistència al vapor d'aigua : Z
Marcat:
Es marcarà amb la informació següent :
- Nom, marca registrada o identificació del fabricant
- Designació comercial
- El nombre de norma : EN-343
- Talla.
- Instruccions, usos, advertiments en cas de mal ús, etc.
Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les
anteriors.
Requisits establerts pel RD 1407/1992:
- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Fullet informatiu.
Norma EN aplicable:
- UNE-ENV 343 : Robes de protecció. Protecció contra les intempèries.
- UNE-EN 340 : Requisits generals per a la roba de protecció.
Informació destinada als usuaris:
Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà
d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i
manteniment del mateix.
8.8.2 Vestuari de protecció d'alta visibilitat
Norma: EN 471
Definició:
Roba de senyalització destinada a ser percebuda visualment sense ambigüitat en qualsevol circumstància:
- Roba de treball.
- Jaqueta.
- Jupetí I (reflector a ratlles horitzontals).
- Jupetí II (reflector creuat mode arnés).
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- Pantalons de pitet.
- Pantalons sense pitet.
- Pitet.
- Arnesos.
Pictograma : Marcat en el producte o en les etiquetes del producte.

Propietats:
S'indicaran a més del pictograma (veure norma UNE-EN-342 per a detall) :
- Classe de la superfície del material :X
- Classe del material reflector : I
Marcat:
Es marcarà amb la informació següent :
- Nom, marca registrada o identificació del fabricant.
- Designació comercial.
- El nombre de norma : EN-471
- Talla d’acord amb la norma UNE-EN 340
- Nivell de prestacions.
- Instruccions, usos, advertiments en cas de mal ús, etc.
Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les
anteriors.
Requisits establerts pel RD 1407/1992:
- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Declaració de Conformitat.
- Fullet informatiu.
Norma EN aplicable:
- UNE-EN 471 : Robes de senyalització d'alta visibilitat
- UNE-EN 340: Robes de protecció. Requisits generals
- UNE-ENV 343: Robes de protecció. Protecció contra les intempèries.
Informació destinada als usuaris:
Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà
d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i
manteniment del mateix.
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8.8.3 Vestuari de protecció per a operacions de soldadura i tècniques connexes
Norma: EN 470
Definició: La roba de protecció de soldadors, té com a objecte protegir a l'usuari contra les petites projeccions
de metall fos, el contacte de curta duració amb una flama així com contra les radiacions UV, i està
destinada per a emportar-se contínuament durant 8 hores a temperatura ambient; però no
protegeix necessàriament contra les projeccions grosses de metall en operacions de fosa.
Pictograma : Marcat en el producte o en les etiquetes del producte.

Marcat:
Es marcarà amb la informació següent :
- Nom, marca registrada o identificació del fabricant.
- Designació comercial.
- El nombre de norma : EN-470-1
- Talla d’acord amb la norma UNE-EN 340
- Variació del dimensionat (només si és superior al 3%).
- Icones de llavat i manteniment.
- Nombre màxim de cicles de neteja.
- Instruccions, usos, advertiments en cas de mal ús, etc.
Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les
anteriors.
Requisits establerts pel RD 1407/1992:
- Certificat CE expedit per un organisme notificat.
- Declaració de Conformitat.
- Fullet informatiu.
Norma EN aplicable:
- UNE-EN 470-1
- UNE-EN 470-1/A1: Robes de protecció utilitzades durant el soldadura i les tècniques connexes.
Part 1: Requisits generals.
- UNE-EN 340: Robes de protecció. Requisits generals.
- UNE-EN 532: Mètode d'assaig per a la propagació limitada de la flama.
- UNE-EN 348: Robes de protecció. Mètodes d'assaig: Determinació del comportament dels
materials a l'impacte de petites esquitxades de metall fos.
Informació destinada als usuaris:
Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà
d'anar en l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i
manteniment del mateix.
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9

Proteccions col·lectives

Relació de mesures alternatives de protecció col·lectiva la utilització del qual està prevista en esta obra i que han
sigut determinades a partir de la "Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció
adoptada" en les diferents unitats d'obra avaluades d'esta mateixa Memòria de Seguretat i Salut.
9.1

Tancament d'obra amb tanca provisional
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Tancament del perímetre de l'obra, segons s'estableix en els plànols i abans de l'inici de l'obra.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
RISC

PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Caiguda de
persones al
mateix nivell

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Cops i xocs
contra objectes
immòbils

Mitja

Lleugerament
Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Sobreesforços o
postures
inadequades

Alta

Lleugerament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Cops i talls per
objectes o eines

Alta

Danyós

Important

No
eliminat

95,0

Trepitjades
sobre objectes

Mitja

Lleugerament
Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Projecció de
fragments o
partícules

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Contacte amb
substancies
càustiques o
corrosives

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Exposició al
soroll

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Il·luminació
inadequada

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada


Guants de cuir.



Roba de treball



Casc de seguretat.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
- El tancament d'obra ha de tenir almenys 2 m d'alçada.
- El tancament constarà d'accessos diferents per al personal i per a la maquinària o transports necessaris en
obra. Porta per a accés de vehicles de 4 m. d'amplada i porta independent per a accés de personal.
- El tancament com a mesura de seguretat estarà almenys a 2 metres de distància de qualsevol punt de treball,
per evitar en cas de caiguda impactes sobre la construcció.
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- Es prohibirà aparcar a la zona d'entrada de vehicles.
- Es prohibirà el pas de personal per l'entrada de vehicles.
- Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra.
- Es posarà a l'entrada el-Cartell d'obra-Amb la senyalització corresponent.
- Quan sigui necessari transportar manualment, durant les operacions, una càrrega massa gran, es tindrà en
compte:
a) Que no impedeixi veure per sobre o pels costats de la càrrega.
b) Els operaris no hauran de realitzar esforços excessius.
c) Examinar la càrrega per assegurar-se que no té vores tallants, claus sortints o punts d'atrapament.
- Neteja i ordre en l'obra.
9.2

Barana de seguretat tipus ajuntament
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Barana que s'utilitzarà en diferents parts de l'obra, i el treball es reduirà sempre a delimitar una zona o impedir
el pas.
S'utilitzaran per desviaments provisionals de trànsit durant les operacions de càrrega i descàrrega de
materials.
Es col·locaran baranes de seguretat tipus ajuntament en el perímetre de les rases i zona d'excavació, a mesura
que aquestes es vagin realitzant.
Es col·locaran per senyalitzar les zones de treball de màquines i equips, de manera que impedeixi el pas de
persones i altres màquines.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
RISC

PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Caiguda de
persones al
mateix nivell

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Caiguda de
persones a
diferent nivell

Mitja

Extremadament
Danyós

Important

No
eliminat

95,0

Cops i xocs
contra objectes
immòbils

Mitja

Lleugerament
Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Sobreesforços

Alta

Lleugerament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Cops i talls per
maneig de la
barana tipus
ajuntament

Alta

Danyós

Important

No
eliminat

95,0

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada


Casc de seguretat.



Calçat de seguretat.



Guants de cuir

Plaça Verdaguer, 2
08960 – Sant Just Desvern
Telèfon 93 480 48 00
Fax 93 480 48 79
c/e: ajuntament@santjust.cat



Roba de treball.



Vestits per a temps plujós.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
- S'instruirà el personal sobre la utilització de les baranes de seguretat tipus ajuntament, així com sobre els
seus riscos.
- S'utilitzaran sempre unides modularment, a fi que el vent no pot tombar La seva recollida s'ha de realitzar
en punts concrets de l'obra, no abandonant l'atzar en qualsevol lloc.
- Es tindrà especial precaució en col·locar, deixant al menys lliures camins de circulació de 60 cm.
- No s'utilitzaran mai com barana de seguretat de forjats o de zones d'excavació, ja que la seva funció és la de
senyalitzar i impedir el pas, no impedir la caiguda.
- No s'utilitzaran baranes tipus ajuntament en zones de l'obra en què la caiguda accidental al buit pugui
provocar un accident.
- Neteja i ordre en l'obra.
9.3

Senyalització
9.3.1 Senyals
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Senyals, indicadors, tanques i llums de seguretat utilitzats en aquesta obra que indiquen, marquen la posició o
senyalitzen per endavant tots els perills.
En els plànols que s'adjunten s'especifica i detalla la posició de la senyalització en aquesta.
La senyalització a utilitzar en l'obra està d'acord amb principis professionals, i es basa en els fonaments dels
codis de senyals, com són:
1)

Que el senyal sigui de fàcil percepció, visible, cridanera, perquè arribi a l'interessat.

2)

Que les persones que la perceben, vegin el que significa. Rètols com PERILL, ATENCIÓ, ALT,
una vegada llegits, compleixen bé amb el missatge de senyalització, perquè de tots és conegut el
seu significat.

El primer fonament anterior, suposa que cal anunciar els perills que es presenten en l'obra, com s'està fent.
El segon fonament consisteix que les persones percebin el missatge o senyal, el que suposa una educació
preventiva o de coneixement del significat d'aquests senyals.
Senyalització en l'obra:
La senyalització en l'obra, és complexa i variada, utilitzant:
1)

Per la localització dels senyals o missatges:
-

Senyalització externa: Utilitzem d'una banda la senyalització avançada, anticipada, a distància.
Indica que pot una persona trobar-se amb el perill addicional d'una obra. I d'altra la senyalització
de posició, que marca el límit de l'activitat edificatòria i el que és intern o extern a aquesta.
- Senyalització interna: Per percepció des de l'àmbit intern de l'obra, amb independència de si el
senyal està col·locada dins o fora de l'obra.

2)

Per l'horari o tipus de visibilitat:
- Senyalització diürna: Per mitjà de panells, banderoles vermells, bandes blanques o vermelles,
triangles, tanques, etc.
- Senyalització nocturna: A falta de la llum diürna, s'utilitzaran les mateixes senyals diürns però
buscant la seva visibilitat mitjançant llum artificial.

3)

Els òrgans de percepció de la persona, o sentits corporals, utilitzem els següents tipus de
senyalització:
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- Senyalització visual: Es compon d'acord amb la forma, el color i els esquemes a percebre
visualment, com per exemple els senyals de trànsit.
- Senyalització acústica: Es basa en sons estridents, intermitents o d'impacte. Els utilitzem en
vehicles o màquines mitjançant xiulets, sirenes o clàxon.
- Senyalització tàctil: Es tracta d'obstacles tous col·locats en determinats punts, amb els quals
s'ensopega avisant d'altres perills majors, (Per exemple cordills, baranes, etc.).
Mitjans principals de senyalització de l'obra
1)

TANCAT: Dins d'aquesta obra s'utilitzaran tanques diversos, uns fixos i altres mòbils, que
delimiten àrees determinades d'emmagatzematge, circulació, zones d'evident perill, etc. El
tancament de zones de perill s'ha de complementar amb senyals del perill previst.

2)

BALISAMENT: S'utilitzarà en aquesta obra per fer visibles els obstacles o objectes que puguin
provocar accidents. En particular, es farà servir en la implantació de petits treballs temporals com
per obrir un pou, posar un pal, etc.

3)

SENYALS: Les que s'utilitzaran en aquesta obra responen a convenis internacionals i s'ajusten a la
normativa actual. L'objectiu és que siguin conegudes per tots.

4)

ETIQUETES: En aquesta obra s'utilitzaran els senyals que s'estimen oportunes, acompanyades amb
frases que es poden redactar en colors diferents, cridaners, que especifiquin perills o indicacions de
posició o mode d'ús del producte contingut en els envasos.

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
RISC

PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Cremades

Baiaxa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Caiguda des
d’alçària de les
persones durant
la instal·lació de
puntals

Alta

Danyós

Important

No
eliminat

95,0

Atropellaments

Alta

Danyós

Important

No
eliminat

95,0

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada


Roba de treball



Armilla reflectant



Guants de cuir.



Calçat de seguretat.



Casc de seguretat.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
La senyalització de seguretat complementés, però no substituirà mai a les mesures de prevenció adoptades en
l'obra.
No s'utilitzaran al mateix temps dos senyals que puguin donar lloc a confusió.
Els senyals seran de mida i dimensions tals que permetin la seva clara visibilitat des del punt més allunyat des
del qual hagin de ser vistes.
Si han d'actuar els treballadors personalment dirigint provisionalment el trànsit o facilitant la seva desviar, es
procurarà principalment que:
a) Siguin treballadors amb carnet de conduir.
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b) Estiguin protegits amb equips de protecció individual, senyals lluminosos o fluorescents, d'acord
amb la normativa de trànsit.
c) Utilitzin peces reflectores segons UNE-EN-471
d) Es situen correctament en zones il·luminades, de fàcil visibilitat i protegides del trànsit rodat.
Les canonades per les quals circulen fluxos perillosos estaran identificades i senyalitzades, per a evitar errors
o confusions.
La senyalització haurà de romandre mentre existeixi la situació que motiva la seva col·locació.
Una vegada finalitzada l'obra, se substituirà la senyalització provisional d'obra per la senyalització definitiva
de vials.
Retirada de sobres de materials, eines i restes d'obra no col·locats (peces trencades, embolcalls, palets, etc.).
S'han de fer periòdicament revisions de la senyalització, per controlar el bon estat i la correcta aplicació de les
mateixes.
Els senyals seran retirades quan deixi d'existir la situació que les justificava.
9.4

Balises
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Senyal fixa o mòbil utilitzada en l'obra per indicar llocs perillosos.
Utilitzarem aquest mitjà en l'obra per fer visibles els obstacles o objectes que puguin provocar accidents,
principalment, el farem servir durant l'execució de l'obra en la implantació de treballs temporals com per obrir
un pou, posar un pal etc.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
RISC

PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Atropellaments

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Caiguda des
d’alçària de les
persones durant
la instal·lació de
puntals

Mitja

Lleugerament
Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Atropellaments

Alta

Lleugerament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada


Casc de seguretat.



Guants de cuir.



Roba de treball.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
En obra es solen utilitzar senyals lluminosos vermelles o dispositius reflectants groc ataronjat.
En obres situades a la calçada, s'aconsella posar llums intermitents a cada angle exterior. Si el tancat és total
s'han d'utilitzar balises que emetin llum vermella. En els altres casos, s'han d'utilitzar balises amb llum groga
ataronjada.
La superfície lluminosa emesa per un senyal serà de color uniforme o de no ser-ho anirà proveïda d'un
pictograma sobre un fons determinat.
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La intensitat de la llum emesa pel senyal haurà d'assegurar la seva percepció, sense arribar a produir
enlluernaments.
No s'utilitzaran al mateix temps dos senyals lluminosos que puguin donar lloc a confusió.
L'eficàcia i el bon funcionament dels senyals lluminoses, es comprovarà abans de la seva entrada en servei.
9.5

Instal·lació elèctrica provisional
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
La instal·lació provisional d'obra estarà d'acord amb la ITC-BT-33 i instruccions complementàries.
Tots els conjunts d'aparellatge empleats a les instal·lacions d'obres han de complir les prescripcions de la
norma UNE-EN 60349-4.
- En els locals de serveis (oficines, vestidors, locals sanitaris, etc.) Seran aplicables les prescripcions
tècniques recollides en la ITC-BT-24.
- Les envoltants, aparellatge, la presa de corrent i els elements de la instal·lació que estiguin a la intempèrie,
han de tenir com a mínim un grau de protecció IP45 segons UNE 20.324.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
RISC

PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Electrocució;
contactes
elèctrics directes
i indirectes

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Caigudes al
mateix nivell

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Treballs amb
tensió

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Intentar
treballar sense
tensió però sense
assegurar-se que
està efectivament
interrompuda o
que no pot
connectar

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Mal
funcionament
dels mecanismes
i sistemes de
protecció

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Utilitza equips
inadequats o
deteriorats

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Mal
comportament o
incorrecta
instal·lació del
sistema de
protecció contra
contactes
elèctrics
indirectes en

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5
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general, i de la
connexió a terra
en particular
Cops amb eines

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada


Casc de seguretat



Calçat aïllant (connexions).



Calçat de seguretat.



Guants aïllants.



Roba de treball.



Arnés de seguretat (per a treballs en alçada)



Catifa aïllant



Comprovadors de tensió.



Eines aïllants.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
Per a la prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, el sistema de protecció escollit és el de posada a
terra de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors diferencials.
Les mesures generals per a la protecció contra els xocs elèctrics seran les indicades en la ITC-BT-24, tenint
en compte:
a) Mesures de protecció contra contactes directes: Es realitzaran per mitjà de protecció per aïllament
de les parts actives o per mitjà de barreres o envoltants.
b) Mesures de protecció contra contactes indirectes
Quan la protecció de les persones contra els contactes indirectes està assegurada per tall automàtic de
l'alimentació, segons esquema d'alimentació TT, la tensió límit convencional ha de ser una tensió de
seguretat.
Cada base o grup de bases de presa de corrent han d'estar protegits per dispositius diferencials de corrent
diferencial residual assignada igual com a màxim a 30 mA, o bé alimentades a molt baixa tensió de seguretat
MBTS, o bé protegides per separació elèctrica dels circuits mitjançant un transformador individual.
A) Normes de prevenció tipus per als cables.
El calibre o secció del cablejat serà l'especificat en plànols i d'acord a la càrrega elèctrica que ha de suportar
en funció de la maquinària i il·luminació prevista.
Els cables a utilitzar en connexions i instal·lacions exteriors seran de tensió assignada mínima 450/750V, amb
coberta de policloroprè o similar, segons UNE 21027 o UNE 21150 i aptes per a serveis mòbils.
Per a instal·lacions interiors els cables seran de tensió assignada mínima 300/500V, segons UNE 21027 o
UNE 21031 i aptes per a serveis mòbils Els cables no presentaran defectes apreciables (estrips, repelones i
similars.) No s'admetran trams defectuosos en aquest sentit.
La distribució des del quadre general d'obra als quadres secundaris (o de planta), s'efectuarà mitjançant
canalitzacions enterrades.
Si feu estesa de cables i mànegues, aquest es realitzarà a una alçada mínima de 2 m. en els llocs de vianants i
de 5 m. en els de vehicles, mesurats sobre el nivell del paviment.
L'estesa dels cables per creuar vials d'obra, com ja s'ha indicat anteriorment, s'efectuarà enterrat.
Es senyalitzarà el-pas del cable-mitjançant una cobriment permanent de taulons que tindran per objecte el
protegir mitjançant repartiment de càrregues, i assenyalar l'existència del-pas elèctric-als vehicles. La
profunditat de la rasa mínima, serà entre 40 i 50 cm, El cable anirà a més protegit en l'interior d'un tub rígid,
bé de fibrociment, bé de plàstic rígid corbable en calent.
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Quan s'utilitzin pals provisionals per penjar el cablejat es tindrà especial precaució de no posar-a menys de
2.00 m d'excavacions i carreteres i els punts de subjecció estaran perfectament aïllats.
No hauran permetre, en cap cas, les connexions del cable amb l'endoll sense la clavilla corresponent, i es
prohibeix totalment connectar directament els fils nus en les bases de l'endoll.
No haurà mai desconnectar "tirant" del cable.
B) En cas d'haver d'efectuar entroncaments entre mànegues es tindrà en compte:
Tots els conjunts d'aparellatge empleats a les instal·lacions d'obres han de complir les prescripcions de la
norma UNE-EN 60439 -4.
Les envoltants, aparellatge, les preses de corrent i els elements de la instal·lació que estiguin a la intempèrie
(inclosos els dispositius per efectuar els entroncaments entre mànegues), han de tenir com a mínim un grau de
protecció IP45, segons UNE 20324.
C) Normes de prevenció tipus per als interruptors.
S'ajustaran expressament, als especificats en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
Tots els conjunts d'aparellatge empleats a les instal·lacions de l'obra han de complir les prescripcions de la
norma UNE-EN 60439 -4.
Les envoltants, aparellatge, les preses de corrent i els elements de la instal·lació que estiguin a la intempèrie,
han de tenir com a mínim un grau de protecció IP45, segons UNE 20324.
Els interruptors s'instal·laran a l'interior de caixes normalitzades, proveïdes de porta d'entrada amb pany de
seguretat.
Les caixes d'interruptors posseiran adherida sobre la seva porta un senyal normalitzada de-perill, electricitat.
Les caixes d'interruptors seran penjades, bé dels paraments verticals, bé de-peus drets-estables
D) Normes de prevenció tipus per als quadres elèctrics.
Conforme s'estableix a la ITC-BT-33, en l'alimentació de cada sector de distribució ha d'existir un o diversos
dispositius que assegurin les funcions de seccionament i de tall omnipolar en càrrega.
En l'alimentació de tots els aparells d'utilització han d'existir mitjans de seccionament i tall omnipolar en
càrrega.
Els dispositius de seccionament i de protecció dels circuits de distribució poden estar inclosos en el quadre
principal o en quadres diferents del principal.
Els dispositius de seccionament de les alimentacions de cada sector han de poder ser bloquejats en posició
oberta (per exemple, per enclavament o ubicació en l'interior d'una envoltant tancada amb clau).
L'alimentació dels aparells d'utilització s'ha de fer a partir de quadres de distribució, en què s'integren
Dispositius de protecció contra les sobreintensitats
Dispositius de protecció contra els contactes indirectes.
Bases de presa de corrent.
No es procedirà al muntatge del quadre elèctric sense projecte
La ubicació del quadre elèctric en general, així com els quadres auxiliars, es realitzaran en llocs perfectament
accessibles i protegits.
Es protegiran de l'aigua de pluja mitjançant viseres eficaces com a protecció addicional.
Posseiran adherida sobre la porta un senyal normalitzada de "Perill Electricitat".
Les preses de terra dels quadres elèctrics generals seran independents Es disposarà d'un extintor d'incendis de
pols seca en zona pròxima al quadre elèctric.
Es comprovarà diàriament el bon funcionament de tret del diferencial.
Es penjaran pendents de taulers de fusta rebuts als paraments verticals o bé, a-peus drets-ferms.
Els quadres elèctrics d'aquesta obra, estaran dotats d'enclavament elèctric d'obertura.
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E) Normes de prevenció tipus per les preses d'energia.
Les preses de corrent i els elements de la instal·lació que estiguin a la intempèrie, han de tenir com a mínim
un grau de protecció IP45, segons UNE 20324.
Les preses de corrent dels quadres s'efectuaran dels quadres de distribució, mitjançant clavilles normalitzades
blindades (protegides contra contactes directes) i sempre que sigui possible, amb enclavament.
Cada presa de corrent subministrarà energia elèctrica a un sol aparell, màquina o màquina-eina.
La tensió sempre estarà en la clavilla-femella-, mai en el-mascle-, per evitar els contactes elèctrics directes.
Les preses de corrent no seran accessibles sense l'ús d'estris especials o estaran incloses sota coberta o armaris
que proporcionin grau de rendiment similar inaccessibilitat.
F) Normes de prevenció tipus per a la protecció dels circuits.
La instal·lació posseirà tots els interruptors automàtics definits en els plànols com a necessaris: El seu càlcul
s'ha efectuat sempre minorant amb la finalitat que actuïn dins del marge de seguretat, és a dir, abans que el
conductor a qui protegeixen, arribi a la càrrega màxima admissible.
Els interruptors automàtics es trobaran instal·lats a totes les línies de presa de corrent dels quadres de
distribució, així com en les d'alimentació a les màquines, aparells i màquines-eina de funcionament elèctric,
tal com queda reflectit en l'esquema unifilar.
Els circuits generals estaran igualment protegits amb interruptors automàtics o magnetotèrmics.
Tots els circuits elèctrics es protegiran així mateix mitjançant disjuntors diferencials.
Tots els conjunts d'aparellatge empleats a les instal·lacions d'obres han de complir les prescripcions de la
norma UNE-EN 60439 -4.
Cada base o grup de bases de presa de corrent han d'estar protegides per dispositius diferencials de corrent
diferencial residual assignada igual com a màxim a 30 mA, o bé alimentades a molt baixa tensió de seguretat
MBTS, o bé protegides per separació elèctrica dels circuits mitjançant un transformador individual.
Cal exceptuar la protecció del dispositiu diferencial de la grua torre que tindrà un corrent diferencien
assignada residual de 300 mA, segons s'estableix a la ITC-AEM-2 que regula aquests equips de treball.
G) Normes de prevenció tipus per a les preses de terra.
La connexió a terra s'ha de fer seguint les especificacions de la ITC-BT-18.
Per a la connexió a terra de l'obra es poden utilitzar elèctrodes formats per: barres, tubs; platines, conductors
nus; plaques; anells o malles metàl·liques constituïts pels elements anteriors o les seves combinacions;
armadures de formigó enterrades, amb excepció dels armadures pretesades altres estructures enterrades que es
demostri que són apropiades.
Els conductors de coure utilitzats corn elèctrodes seran de construcció i resistència elèctrica segons la classe 2
de la normal UNE 21022.
El tipus i la profunditat de soterrament de les preses de terra han de ser tals que la possible pèrdua d'humitat
del sòl, la presència del gel o altres efectes climàtics, no augmentin la resistència de la connexió a terra per
damunt del valor previst. La profunditat mai serà inferior a 0,50 m.
Els materials utilitzats i la realització de les preses de terra han de ser tals que no es vegi afectada la
resistència mecànica i elèctrica per efecte de la corrosió de manera que comprometi les característiques del
disseny de la instal·lació
Les canalitzacions metàl·liques d'altres serveis (aigua, líquids o gasos inflamables, calefacció central, etc.) no
han de ser utilitzades com a preses de terra per raons de seguretat.
Les envoltants de plom i altres envoltants de cables que no siguin susceptibles de deteriorament a causa d'una
corrosió excessiva, poden ser utilitzades com a connexió a terra, amb l'autorització del propietari, prenent les
precaucions degudes perquè l'usuari de la instal·lació elèctrica sigui advertit dels canvis del cable que podria
afectar a les seves característiques de posada a terra.
La secció dels conductors de terra han de satisfer les prescripcions de l'apartat 3.4 de la Instrucció ITC-BT18.
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Per la importància que ofereix, des del punt de vista de la seguretat la instal·lació provisional de connexió a
terra, haurà de ser obligatòriament comprovada pel director de l'Obra o instal·lador autoritzat en el moment
de donar d'alta la instal·lació per a la seva posada en marxa o en funcionament.
Personal tècnicament competent efectuarà la comprovació de la instal·lació de posada a terra, almenys
anualment, en l'època en què el terreny estigui més sec. Per a això, es mesurarà la resistència de terra, i es
repararan amb caràcter urgent els defectes que es trobin.
H) Normes de prevenció tipus per a línies d'alta tensió.
Si hi ha línies d'alta tensió, es desviaran de l'obra. Si això no fos possible, es protegiran amb fundes aïllants i
amb un apantallament indicat en el Reglament d'Alta Tensió, aprovat per Decret 3151/1968, de 28 de
novembre.
Es tindrà en compte la zona d'influència d'aquestes línies, considerant un radi mínim de protecció de 6 m.
Dins d'aquesta zona hi ha un perill gran d'accident elèctric.
Si hi ha necessitat de treballar en aquesta zona d'influència, es procurarà fer-ho sense que per la línia circuli
corrent. Si això no fos possible, s'avisarà a l'empresa que explota la línia i es treballarà sota la seva supervisió.
No es treballarà si hi ha risc latent.
Si les línies fossin subterrànies, el radi de la zona crítica es reduirà a 2.00 m, prenent idèntiques mesures que
per a les línies aèries.
I) Normes de prevenció tipus per a la instal·lació d'enllumenat.
Les masses dels receptors fixos d'enllumenat, es connectaran a la xarxa general de terra mitjançant el
corresponent conductor de protecció.
L'enllumenat de l'obra, complirà les especificacions establertes en la normativa actual.
La il·luminació dels talls serà mitjançant projectors ubicats sobre-peus drets-ferms.
L'energia elèctrica que hagi de subministrar als llums portàtils per a la il·luminació de talls entollats, (o
humits), se servirà a través d'un transformador de corrent amb separació de circuits que la redueixi a tensió de
seguretat.
La il·luminació dels talls se situarà a una alçada al voltant dels 2 m., mesurats des de la superfície de suport
dels operaris en el lloc de treball.
La il·luminació dels talls, sempre que sigui possible, s'efectuarà creuada amb la finalitat de disminuir ombres.
Les zones de pas de l'obra estaran permanentment il·luminades evitant racons foscos.
J) Normes de seguretat tipus, d'aplicació durant el manteniment i reparacions de la instal·lació elèctrica
provisional d'obra.
Tot equip elèctric s'ha de revisar periòdicament per personal electricista, en possessió de carnet professional
corresponent.
Tota la maquinària elèctrica es revisarà periòdicament, i en especial, en el moment en què es detecti una
fallada, moment en el qual la declararà-fora de servei-mitjançant desconnexió elèctrica i el pengi del rètol
corresponent en el quadre de govern.
La maquinària elèctrica, serà revisada per personal especialista en cada tipus de màquina.
"Les reparacions mai es realitzaran sota corrent. Abans de fer una reparació es trauran els interruptors de
sobreintensitat, posant al seu lloc el cartell de" "no connectar, homes treballant a la xarxa”.
L'ampliació o modificació de línies, quadres i similars només l'efectuaran els electricistes.
Les eines estaran aïllades.
Les eines elèctriques estaran dotades de grau d'aïllament II o alimentades a tensió de seguretat.
9.6

Presa de terra
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
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La posada a terra s'estableix a fi de posar en contacte, les masses metàl·liques de les màquines, equips, eines,
circuits i altres elements connectats a la xarxa elèctrica de l'obra, assegurant l'actuació dels dispositius
diferencials i eliminat així el risc que suposa un contacte elèctric en les màquines o aparells utilitzats.
La connexió a terra s'instal·larà al costat del quadre elèctric i d'aquest sortiran els conductors de protecció que
connecten a les màquines o aparells de l'obra.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
RISC

PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Caigudes a
diferent nivell

Mitja

Extremadament
Danyós

Important

No
eliminat

95,0

Sobreesforços

Alta

Lleugerament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Electrocució

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Talls

Alta

Danyós

Important

No
eliminat

95,0

Cops

Mitja

Lleugerament
Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada
 Casc de seguretat, (per al trànsit per l'obra).
 Guants de cuir.
 Roba de treball.
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
La xarxa general de terra serà única per a la totalitat de les instal·lacions incloses les unions a terra dels carrils
per estada o desplaçament de les grues.
Les preses de terra estaran situades en el terreny de tal manera, que el seu funcionament i eficàcia sigui el
requerit per la instal·lació.
La connexió a terra en una primera fase es farà a través d'una pica o placa a situar al costat del quadre general,
des del qual es distribuirà a la totalitat dels receptors de la instal·lació. Quan la presa general de terra
definitiva de l'edifici es trobi realitzada, serà aquesta la que s'utilitzi per a la protecció de la instal·lació
elèctrica provisional d'obra.
La xarxa general de terra s'haurà d'ajustar a les especificacions detallades a la ITC-BT-18 del Reglament
Electrotècnic per Baixa Tensió.
Les preses de terra han de disposar d'elèctrodes o piques de material anticorrosiu la massa metàl·lica
romandrà enterrada en bon contacte amb el terreny, per facilitar el pas a aquest dels corrents defecte que es
puguin presentar.
Els conductors de coure utilitzats com elèctrodes seran de construcció i resistència mecànica segons la classe
2 de la Norma UNE 21.022.
El fil de connexió a terra, sempre estarà protegit amb macarró en colors groc i verd. Es prohibeix
expressament utilitzar-lo per altres usos. Únicament podrà utilitzar conductor o cable de coure nu de 95 mm
de secció com a mínim en els trams enterrats horitzontalment i que seran considerats com elèctrode artificial
de la instal·lació.
Les preses de terra podran estar constituïdes per plaques o piques verticals.
Les plaques de coure tindran un gruix mínim de 2 mm. i la de ferro galvanitzat seran de 2.5 mm.
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Les piques d'acer galvanitzat seran de 25 mm. de diàmetre com a mínim, les de coure de 14 mm.
de diàmetre com a mínim i els perfils d'acer galvanitzat de 60 mm. de costat com a mínim.
La conductivitat del terreny s'augmentarà abocant en el lloc de clavat de la pica (placa o conductor) aigua de
forma periòdica.
El punt de connexió de la pica (placa o conductor), estarà protegit en l'interior d'una arqueta practicable.
Els receptors elèctrics dotats de sistema de protecció per doble aïllament i els alimentats mitjançant
transformador de separació de circuits, no tindran conductor de protecció. La resta de carcasses de motors o
màquines es connectaran degudament a la xarxa general de terra En cas que les grues poguessin aproximar-se
a una línia elèctrica de mitjana o alta tensió sense apuntalament aïllant adequat, la connexió a terra, tant de la
grua com dels seus carrils, haurà de ser elèctricament independent de la xarxa general de terra de la
instal·lació elèctrica provisional d'obra
Les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposaran de connexió a terra.
El neutre de la instal·lació estarà posat a terra
Neteja i ordre en l'obra.
9.7

Protector de puntes d'armadures en espera
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Es col·locaran protectors en les puntes de les armadures en espera, a mesura que van sent necessàries per
evitar en el tall, talls o ferides ocasionades pels extrems de les armadures.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
RISC

PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Caigudes de
persones a
diferent nivell

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Caiguda de
persones al
mateix nivell

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Cops i talls a la
col·locació dels
protectors de
puntes

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Exposició a
temperatures
ambientals
extremes

Baixa

Lleugerament
Danyós

Trivial

Evitat

99,9

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada
 Roba de treball
 Guants de cuir.
 Calçat de seguretat.
 Casc de seguretat.
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
- Neteja i ordre en l'obra.
- Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses.
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- Els protectors de puntes estaran en perfectes condicions, no representant cap risc afegit per trencaments o
arestes vives.
- La col·locació dels protectors es farà en finalitzar de posicionar l'armadura, o, si no en el menor temps
possible.
- S'han de rebutjar aquells protectors de puntes en mal estat o deteriorats.
9.8

Xarxes
9.8.1 Malla de contenció (Xarxa taronja plàstic)
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
S'utilitzaran aquest tipus de xarxes fonamentalment, per senyalitzar espais, llocs o zones, tant d'excavació,
com apilament o també com senyalització d'itineraris.
Així mateix, s'utilitzaran aquestes xarxes per senyalitzar i per tant en certa mesura i de manera indirecta en no
permetre l'accés, l'impedir també la caiguda de persones o objectes.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
RISC

PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Caigudes de
persones a
diferent nivell

Baixa

Extremadament
Danyós

Important

No
eliminat

95,0

Caiguda de
persones al
mateix nivell

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Caiguda
d’objectes a
nivells inferiors

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Cops i talls pel
maneig d’eines
manuals

Alta

Danyós

Important

No
eliminat

95,0

Sobreesforços

Alta

Lleugerament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada
 Casc de seguretat.
 Calçat de seguretat.
 Guants de cuir.
 Arnés de seguretat.
 Roba de treball.
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
Consten d'una xarxa de fibres normalment de color taronja per ser més visible, i l'alçada mínima serà de
1,25m.
La xarxa es col·loqués sempre per la cara interior dels pilars de façana.
El conjunt xarxa-suport cal ancorar a elements fixos de la construcció o del terreny, perquè proporcioni una
adequada protecció.
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La xarxa ha d'estar subjecta a un element que s'anomena suport, ja dues cordes del mateix marcial que la
xarxa de 12 mm. de diàmetre, una a la part superior i una altra en el seu pare inferior, lligades als pilars
perquè la xarxa quedi convenientment tibada.
L'ancoratge a l'edificació s'aconseguirà amarrant les cordes perimetrals inferior i superior als pilars o altres
elements resistents.
L'ancoratge de la corda inferior pot completar-se amb barquetes embegudes en el formigó cada metre
aproximadament.
Els suports de les xarxes seran allotjats en caixetins deixats en al formigonar el forjat.
S'haurà de comprovar que el tipus i qualitat de la xarxa, suports i accessoris són els elegits i vénen complets.
Es comprovarà l'estat de la xarxa (possibles trencaments, entroncaments o unions, i resistència), el dels
suports (deformacions permanents, corrosió i pintura) i el dels accessoris (el citat segons cordes o
metàl·liques). També s'haurà de comprovar si els ancoratges de l'estructura estan en condicions per al
muntatge.
Les xarxes han d'emmagatzemar en obra fins a la seva muntatge, sota cobert i lluny de fonts de calor.
El muntatge sol implicar un treball a la vora del buit pel que es preveuran els arnesos de seguretat necessaris
per als muntadors, amb el llarg de corda adequada, així com els punts o zones d'ancoratge d'aquests, de
manera que s'eviti en tot moment la caiguda lliure.
Les xarxes només podran ser muntades, desmuntades o modificades substancialment sota la direcció d'una
persona amb una formació universitària o professional que l'habiliti per a això, i per treballadors que hagin
rebut una formació adequada i específica per a les operacions previstes, que els permeti enfrontar-se a riscos
específics:
a) La comprensió del pla de muntatge o transformació de la xarxa
b) La seguretat durant el muntatge o la transformació de la xarxa
c) Les mesures de prevenció de riscos de caiguda de persones o d'objectes.
d) Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques que poguessin afectar
negativament la seguretat de la xarxa.
e) Les condicions de càrrega admissible.
f) Qualsevol altre risc que comportin les esmentades operacions de muntatge i transformació.
Una vegada finalitzada la col·locació, ha de ser revisada, almenys en els seus aspectes fonamentals: suports,
ancoratges, accessoris, xarxa, unions, obstacles, absència de buits, etc.
Donada la variable degradació que pateixen les xarxes a causa de la seva utilització, convé fer, si és possible,
almenys el següent:
- Demanar al fabricant o subministrador la durada estimada per al tipus de xarxa concret i, si disposa
de dades en l'ambient i zona en què s'està utilitzant la xarxa.
- La recopilació, per part de l'usuari, de dades reals de durada en altres obres pot ser un excel·lent
complement del punt anterior.
9.9

Eslingues de seguretat
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Les eslingues de seguretat, les utilitzarem com accessoris d'elevació, els quals han d'estar marcats de manera
que es puguin identificar les característiques essencials per a un ús segur.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
RISC

PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Caiguda de
persones al
mateix nivell

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0
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Cops i xocs
contra objectes
immòbils

Mitja

Lleugerament
Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Cops i xocs
contra objectes
mòbils

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Sobreesforços o
postures
inadequades

Alta

Lleugerament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Caigudes de
material

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Cops i talls per
objectes o
materials

Alta

Danyós

Important

No
eliminat

95,0

Trepitjades
sobre objectes

Mitja

Lleugerament
Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada
 Guants de cuir.
 Casc de seguretat.
 Roba de treball.
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
En els treballs en alçada és preceptiu l'arnès de seguretat per al qual s'hauran previst punts fixos d'enganxada
a l'estructura amb la necessària resistència.
Els accessoris d'elevació han de seleccionar-se en funció de les càrregues que es manipulin, dels punts de
pressió, del dispositiu del enganxament i de les condicions atmosfèriques, i tenint en compte la modalitat i la
configuració de l'amarratge. Els acoblaments d'accessoris d'elevació estaran marcats perquè l'usuari conegui
les seves característiques.
Els accessoris d'elevació s'han d'emmagatzemar de manera que no es malmetin o deteriorin.
Els cables no hauran de portar cap acoblament, ni llaç excepte en els seus extrems.
Els cables o abraçadores de fibra tèxtil no portaran cap acoblament, llaç o enllaç, excepte en l'extrem del
eslingat o en el tancament d'una eslinga sense Els òrgans de prensió s'han de dissenyar i fabricar de manera
que les càrregues no puguin caure repetidament.
Cada longitud de cadena, cable o abraçadora d'elevació que no formi part d'un tot haurà de portar marca o, si
això és possible, una placa o una anella inamovible amb les referències del fabricant i la identificació de la
certificació corresponent. La certificació inclourà les indicacions mínimes següents:
a) Nom del fabricant o representant legal a la Comunitat Econòmica Europea.
b) El domicili a la Comunitat Econòmica Europea del fabricant o representant legal.
c) La descripció de la cadena o cable (dimensions nominals, fabricació, el material usat per a la
fabricació, qualsevol tractament metal·lúrgic especial a què hagi estat sotmès el material.
d) La càrrega màxima en servei que hagi de suportar la cadena o el cable.
Les eslingues, cadenes i cables s'han de raspallar i greixar periòdicament.
Les eslingues, cadenes i cables no s'han d'abandonar a terra perquè no provoquin caigudes.
Les eslingues, cadenes i cables no s'han d'abandonar a terra per evitar que la sorra, grava, etc. penetrin entre
els fils.
Evitar deixar les eslingues, cadenes i cables a la intempèrie.
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Les eslingues, cadenes i cables s'utilitzaran en les tasques per a les quals han estat concebudes.
El ganxo de grua que sustenti les eslingues, cadenes i cables, serà d'acer normalitzat dotats amb pestell de
seguretat.
Es prohibirà la circulació sota càrregues suspeses.
Es prohibirà en aquesta obra, la suspensió o transport aeri de persones mitjançant les eslingues, cadenes i
cables.
Es paralitzaran els treballs de transport de materials amb la musclera suspesa de la grua en aquesta obra, per
criteris de seguretat, quan les tasques s'han de fer sota règim de vents iguals o superiors a 60 Km / h.
Neteja i ordre en l'obra.

9.10 Passarel·la de seguretat
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
S'utilitzaran les passarel·les com a elements de protecció col·lectiva per navegar amb seguretat per rases de
fonaments, fonaments, forjats en construcció i en general per aquells llocs o llocs on la circulació de les
persones no es faci sobre sòl uniforme i estable.
També s'utilitzen passarel·la per salvar petits desnivells.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
RISC

PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Caigudes a
diferent nivell

Mitja

Extremadament
Danyós

Important

No
eliminat

95,0

Caiguda al
mateix nivell

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Atrapaments

Baixa

Extremadament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Sobreesforços

Alta

Lleugerament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Els inherents al
treball que ha
d’exercir sobre
ells

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada
 Casc de seguretat.
 Calçat de seguretat.
 Guants de cuir.
 Roba de treball.
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
En els treballs en alçada és preceptiu l'arnès de seguretat per al qual s'hauran previst punts fixos d'enganxada
a l'estructura amb la necessària resistència.
La passarel·les la realitzarà personal qualificat.
La passarel·les utilitzada en aquesta obra tindrà una amplada mínima de 60 cm.
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Els elements que la componen estaran disposats de manera que ni es puguin separar entre si, ni es puguin
lliscar dels seus punts de suport. Per a això és convenient disposar de topalls en els seus extrems, que evitin
esllavissades.
Cap de les parts de la passarel·les pot patir una flexió exagerada o desigual.
La passarel·les ha de tenir la suficient resistència i estabilitat.
Els taulers que formen la plataforma no han de tenir defectes visibles, ni nusos que disminueixin la seva
resistència, tindran bon aspecte. Estaran nets, de tal manera, que puguin apreciar els defectes per ús.
Es recomana evitar trepitjar pels taulers excessivament guerxos, que hauran de rebutjar immediatament abans
de la posta.
Queda prohibida la utilització de la passarel·les sense abans haver cobert el risc de caiguda des d'alçària
mitjançant la instal·lació o rectificació de les xarxes i la instal·lació de baranes La passarel·les estarà proveïda
de baranes resistents de 90 cm. d'alçada amb llistó intermedi i sòcols de mínim 15 cm. d'alçada.
S'eliminaran els enderrocs o runa, per reduir el risc d'ensopegades o esllavissades.
Si la passarel·les s'utilitza en les cobertes o teulades en pendent haurà d'estar proveïdes de ganxos per a la
seva fixació a l'estructura. Sobre els taulons que formen el seu pis es disposaran llistons transversals que
impedeixin el lliscament.
La plataforma s'inspeccionaran diàriament pel Capatàs, encarregat o Servei de Prevenció, abans de l'inici dels
treballs, per prevenir fallades o faltes de mesures de seguretat Els elements que componen la passarel·les i
que denoten algun error tècnic o mal comportament es desmuntaran immediatament per a la seva reparació (o
substitució).
Es prohibirà expressament córrer per les plataformes, per evitar els accidents per caiguda.
Es prohibirà la circulació sota càrregues suspeses.
Neteja i ordre en l'obra.
9.11 Contra incendis
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
En aquesta obra s'han d'observar les normes que, per prevenció i extinció d'incendis, estableixen els següents
apartats i en el Pla d'Emergència que acompanya a aquesta Memòria de Seguretat.
Així mateix, s'han de complir les prescripcions imposades pels reglaments tècnics generals o especials, dictats
per la Presidència del Govern, o per altres departaments ministerials, en l'àmbit de les seves respectives
competències, així com les corresponents ordenances municipals.
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
RISC

PROBABILITAT

GRAVETAT

GRAU RISC

ESTAT

VAL.
EFICACIA

Cremades

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Caigudes de
persones a
diferent nivell

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Caiguda de
persones al
mateix nivell

Mitja

Extremadament
Danyós

Important

No
eliminat

95,0

Cops

Mitja

Lleugerament
Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Sobreesforços,
postures
inadequades o
moviments

Alta

Lleugerament
Danyós

Moderat

Evitat

99,0
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repetitius
Trepitjades
sobre objectes

Mitja

Lleugerament
Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Caiguda
d’objectes en
manipulació

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada
 Casc de seguretat, (per a trasllat per l'obra).
 Guants d'amiant
 Calçat de seguretat.
 Màscares.
 Equips de respiració autònoma.
 Manyoples.
 Davantals o vestits ignífugs.
 Calçat especial contra incendis.
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
Ús de l'aigua:
"On hi hagi conduccions d'aigua a pressió, s'instal·laran suficients preses o boques d'aigua a distància
convenient entre si i properes als llocs fixos de treballs i llocs de pas del personal, posant al costat de tals
preses les corresponents mànegues, que tindran la secció i resistència adequada. "
Quan no es tingui normalment d'aigua a pressió o aquesta sigui insuficient, s'instal·laran dipòsits amb aigua
suficient per combatre els possibles incendis.
En els incendis provocats per líquids, greixos o pintures inflamables o pols orgànics, només haurà d'emprar
aigua molt polvoritzada.
No es farà servir aigua per extingir focs en pols d'alumini o magnesi o en presència de carbur de calci o altres
substàncies que en contacte amb l'aigua produeixin explosions, gasos inflamables o nocius.
En incendis que afectin instal·lacions elèctriques amb tensió, es prohibirà l'ús d'extintors d'escuma química,
soda o àcida o aigua.
Extintors portàtils:
En proximitat als llocs de treball amb més risc d'incendi col·locats en lloc visible i accessible fàcilment, es
disposaran extintors portàtils o mòbils sobre rodes, d'escuma física o química, barreja de les dues o pols seca,
anhídrid carbònic o aigua, segons convingui a la causa determinant del foc a extingir.
Quan s'utilitzin diferents tipus d'extintors seran retolats amb cartells indicadors del lloc i classe d'incendi en
què hagin emprar-se.
S'instruirà al personal, quan sigui necessari, del perill que presenta l'ús de tetraclorur de carboni i clorur de
metil en atmosferes tancades i de les reaccions químiques perilloses que puguin produir-se en els locals de
treball entre els líquids extintors i les matèries sobre les quals puguin projectar-se.
Els extintors seran revisats periòdicament i carregats segons les normes de les cases constructores
immediatament després d'usar-los.
Ocupació de sorres fines:
Per extingir els focs que es produeixin en pols o encenalls de magnesi i alumini, es disposarà en llocs propers
als de treball, de calaixos o guàrdies suficients de sorra fina seca, de pols de pedra o altres matèries inerts
semblants.
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Detectors automàtics:
En aquesta obra no són de considerar durant l'execució aquest tipus de detectors.
Prohibicions personals:
A les zones de l'obra amb alt risc d'incendi, queda prohibit fumar o introduir llumins, encenedors o estris
d'ignició.
Les prohibicions exposades anteriorment, s'han d'indicar amb cartells visibles a l'entrada i en els espais lliures
de les parets d'aquestes dependències.
Es prohibeix igualment al personal introduir o emprar eines de treball, no autoritzats per l'empresa, que
puguin ocasionar espurnes per contacte o proximitat a substàncies inflamables.
Equips contra incendis:
En l'obra, conforme s'estableix en el Pla d'Emergència, s'instruirà i ensenyarà especialment al personal
integrat en l'equip o brigada contra incendis, sobre el maneig i conservació de les instal·lacions i material
extintor, senyals d'alarma, evacuació dels treballadors i socors immediat dels accidentats.
El material assignat als equips d'extinció d'incendis: escales, cobertes de lona o teixits ignífugs, destrals, pics,
pales, etc., no podrà ser usat per a altres fins i el seu emplaçament serà conegut per les persones que hagin
emprar.
L'empresa designarà el cap d'equip contra incendis, que complirà estrictament les instruccions tècniques
dictades pel Comitè de Seguretat per l'extinció del foc i les establertes en el Pla d'Emergència de l'obra, per al
socors dels accidentats.
Alarmes i simulacres d'incendis:
Per comprovar el bon funcionament dels sistemes de prevenció, l'entrenament dels equips contra incendis i
que els treballadors en general, coneixen i participen amb aquells, s'efectuaran durant l'execució de les obres,
alarmes i simulacres d'incendis, per ordre de la empresa i sota la direcció del cap d'equip contra incendis, que
només advertirà dels mateixos a les persones que hagin de ser informades per evitar danys o riscos
innecessaris. Els simulacres estan recollits en el Pla d'Emergència d'aquesta obra.
9.12 Primers auxilis
En lloc visible de l'obra es disposarà el cartell amb els telèfons d'urgències.
El centre sanitari més pròxim a l'obra al que s'evacuaran els ferits és: CENTRE D’ASSISTÈNCIA
SANITARIA DE SANT JUST DESVERN o HOSPITAL COMARCAL. TEL. EMÈRGENCIES 112
L'evacuació de ferits als centres sanitaris es realitzarà exclusivament en ambulància i serà portat a terme per
personal especialitzat. Tan sols ferits lleus podran traslladar-se per altres mitjans sempre que així ho disposi el
responsable d'emergències de l'obra.
L'obra disposarà d'una farmaciola portàtil degudament equipat per a la realització dels primers auxilis que
contingui com a mínim desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, embena, esparadrap,
apòsits adhesius, tisores, pinces i guants d'un sol ús.
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament pel responsable d'emergències i s'anirà reposant tan
prompte com caduqui o sigui utilitzat.
10 Sistema decidit per controlar la seguretat durant l'execució de l'obra
10.1 Criteris per establir el seguiment del Pla de Seguretat
Justificació
La Llei 54/2003 "Modificacions en la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social", mitjançant l'article
desè.Infraccions greus en matèria de prevenció de riscos laborals, introdueix:
Seis. Se añade un nuevo apartado 23 en el Artículo 12 de la "Ley de infracciones y sanciones en el orden social"
con la siguiente redacción:
«23.En el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997,de 24 de octubre, por el que se establecen las
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disposiciones mínimas de seguritat y salud en las obras de construcción:
a)

Incumplir la obligación de elaborar el plan de seguritat y salud en el trabajo con el alcance y contenido
establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, en particular por carecer de un
contenido real y adecuado a los riesgos específicos para la seguritat y la salud de los trabajadores de la
obra o por no adaptarse a las características particulares de las actividades o los procedimientos
desarrollados o del entorno de los puestos de trabajo.

b)

Incumplir la obligación de realizar el seguimiento del plan de seguritat y salud en el trabajo, con el
alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales.»

Tal com s’aprecia, s’estableix com a obligació empresarial
-

D'una banda l'elaboració del Pla de Seguretat

-

De l'altra, la implantació a obra d'un sistema que permeti fer el seguiment de les diferents unitats d'obra,
màquines i equips previstos en el Pla de Seguretat.

Sistema de seguiment i control del Pla de Seguretat
a) Seguiment de les diferents unitats d'obra:
Mitjançant "Fitxes de Comprovació i Control" que inclouran en funció de la unitat de què es tracti, diferents punts
de revisió, que amb la freqüència i periodicitat planificada, permetrà establir un seguiment rigorós de totes les
unitats d'obra.
b) Seguiment de màquines i equips:
Mitjançant "Fitxes de control de màquines i equips" s'establirà un seguiment a la Recepció de la Maquinària amb
diferents punts de revisió, i posteriorment amb la freqüència i periodicitat planificada, permetrà establir un
seguiment rigorós de l'estat de la maquinària d'obra.
c) Seguiment de la documentació de contractes, subcontractes i treballadors autònoms:
La sol licitud de documentació per part del Contractista a Subcontrates i treballadors autònoms, així com la resta
de documentació, notificacions, Avisos, Informació, etc. de l'obra es realitzarà mitjançant la signatura de
documents acreditatius i Actes per part dels interessats, que reflecteixin i serveixi de justificació d'aquest acte.
A aquest efecte, al costat del "Plec de Condicions" s'annexa el document de "Estructura Organitzativa" de l'obra,
on es defineixen i clarifiquen les responsabilitats, funcions, Pràctiques, Procediments i Processos pels quals es
regirà l'obra.
d) Seguiment del lliurament de EPIS:
El control de lliurament d'equips de protecció individual es realitzarà mitjançant la signatura del document
acreditatiu per part del treballador, que reflecteixin i serveixi de justificació d'aquest acte.
e) Seguiment de les Proteccions Col·lectives:
Les operacions de muntatge, desmuntatge, manteniment i, si s'escau elevació o canvi de posició es duran a terme
seguint les especificacions tècniques establertes en el Capítol de Proteccions col·lectives d'aquesta mateixa
Memòria, on es detalla rigorosament.
El seguiment de l'estat de les mateixes es realitzarà amb la freqüència i periodicitat planificada, mitjançant els
punts establerts en qüestionaris de control per a tal fi.
f) Vigilància de la Seguretat pels Recursos Preventius:
Els recursos preventius en aquesta obra tindran com a objecte vigilar el compliment de les mesures incloses en el
pla de seguretat i salut en el treball i comprovar l'eficàcia d'aquestes, per a aquelles unitats d'obra en què hagi
estat requerida la seva presència.
A aquest efecte, en aquestes unitats d'obra s'especifica detalladament i per a cadascuna d'elles les activitats de
vigilància i control que hauran de fer en aquestes.
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11 Sistema decidit per formar i informar als treballadors
11.1 Criteris generals
Justificació
La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals estableix en l'article 19:
Artículo 19: Formación de los trabajadores 1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá
garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adequada, en materia
preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como
cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los
equipos de trabajo. La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada
trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si
fuera necesario.
D'altra banda, la Llei 54/2003 introdueix "Modificacions en la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social",
mitjançant l'article onzè. Infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals:
Uno. El apartado 8 del Artículo 13 de la "Ley de infracciones y sanciones en el orden social", queda redactado de
la siguiente forma: 8.a) No adoptar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo, las medidas
necesarias para garantizar que aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo reciban la información y las
instrucciones adequadas, en la forma y con el contenido y alcance establecidos en la normativa de prevención de
riesgos laborales, sobre los riesgos y las medidas de protección, prevención y emergencia cuando se trate de
actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos especiales.

Sistema de Formació i Informació
Tal com s'aprecia, és una obligació empresarial del Contractista, realitzar aquesta formació, que és al seu torn
fonamental per optimitzar els resultats en matèria de prevenció de riscos de l'obra. Aquesta formació es donarà per
mitjà de "Fitxes", quedant registrada documentalment el lliurament i la recepció per part del treballador, i inclourà:
-

Els procediments segurs de treball.

-

Els riscos de la seva activitat en l'obra i les mesures preventives.

-

L'ús correcte dels EPIS que necessita.

-

La utilització correcta de les proteccions col·lectives.

-

La senyalització utilitzada en obra.

-

Les actuacions en cas d'accident, situació d'emergència, etc.

-

Els telèfons d'interès.

12 Normes bàsiques de Seguretat i Salut aplicables a l’obra
Tant la Contracta com la Propietat, assumeixen sotmetre's a l'arbitri dels tribunals amb jurisdicció en el lloc de
l'obra.
És obligació de la contracta, així com de la resta d'agents intervinents en l'obra el coneixement del present plec i
el compliment de tots els seus punts.
Durant la totalitat de l'obra s'estarà al disposat en la normativa vigent, especialment la d'obligat compliment
entre les quals cap destacar:
Reial decret 2291 / 1985 de 8 de Novembre Reglament d'aparells d'elevació i manutenció dels mateixos.
Reial decret 1407/1992 Decret Regulador de les condicions per a la Comercialització i Lliure Circulació
Intracomunitaria dels Equips de Protecció Individual.
Llei 31/1995 Prevenció de riscos laborals
Reial decret 1627/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció.
Plaça Verdaguer, 2
08960 – Sant Just Desvern
Telèfon 93 480 48 00
Fax 93 480 48 79
c/e: ajuntament@santjust.cat

Reial decret 39/1997 Reglament dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals.
Reial decret 485/1997 Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.
Reial decret 486/1997 Estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.
Reial decret 487/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues
que comporti riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors.
Reial decret 488/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatius al treball amb equips que inclouen
pantalles de visualització.
Reial decret 665/1997 Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents
cancerígens durant el treball.
Reial decret 664/1997 Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents
biològics durant el treball.
Reial decret 773/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors dels
EPI.
Reial decret 1215/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels treballadors dels
equips de treball.
Reial decret 614/2001 Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront
del risc elèctric.
Reial decret 374/2001 Protecció de la Salut i Seguretat dels Treballadors contra els Riscos relacionats amb els
Agents Químics durant el Treball.
Reial decret 842 / 2002 de 2 d'agost REBT. Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i instruccions
complementàries.
Reial decret 836/2003 de 27 de juny Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció referent a grues torre per a
obra o altres aplicacions.
Llei 54/2003 Reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.
Reial decret 171/2004 Desenvolupa L.P.R.L. en matèria de coordinació d'activitats empresarials.
Reial decret 2177/2004 Modifica RD 1215/1997 que estableix disposicions mínimes de seguretat i salut per a
l'ús d'equips en treballs temporals d'altura.
Reial decret 1311/2005, protecció de la salut i la seguretat dels treballadors enfront dels riscos derivats o que
puguin derivar-se de l'exposició a vibracions mecàniques.
Guia Tècnica per a l'avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització dels equips de treball.
Reial decret 286/2006, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats
amb l'exposició al soroll.
Reial decret 396/2006, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs
amb el risc d'exposició a l'amiant.
Reial decret 604/2006, que modifica el Reial decret 39/1997 i el Reial decret 1627/1997 abans esmentats.
Llei 32/2006, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i Reial decret 1109/2007 que la
desenvolupa.
Resolució de 1 d'agost de 2007 de la Direcció general de Treball que inscriu i publica el Conveni Col·lectiu
General del Sector de la Construcció.
Reial decret 1644/2008, pel qual s'estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei de les
màquines.
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13 PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES –ESSAgents Intervinents
Són agents totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de l'edificació. Les seves obligacions
vindran determinades pel disposat en aquesta Llei i altres disposicions que siguin d'aplicació i pel contracte que
origina la seva intervenció amb especial referència a la L.O.E. i el RD1627/97.
Promotor
Serà considerat promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament,
decideix, impulsa, programa i finança, amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva
posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.
Quan el promotor realitzi directament amb mitjans humans i materials propis la totalitat o determinades parts de
l'obra, tindrà també la consideració de contractista a l'efecte de la Llei 32/2006
A l'efecte del RD 1627/97 quan el promotor contracti directament treballadors autònoms per a la realització de l'obra
o de determinats treballs de la mateixa, tindrà la consideració de contractista excepte en els casos estipulats en aquest
Reial decret.
És el promotor qui encarregarà la redacció de l'E.S. S. i ha de contractar als tècnics coordinadors en Seguretat i Salut
tant en projecte com en execució. Així mateix, el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral competent
abans del començament dels treballs.
Facilitarà còpia de l'E.S.S. a les empreses contractistes, subcontractistes o treballats autònoms contractats per
directament pel promotor, exigint la presentació de Pla de Seguretat i Salut previ al començament de les obres.
Projectista
El projectista és l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística
corresponent, redacta el projecte.
Haurà de prendre en consideració, de conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, els principis generals
de prevenció en matèria de seguretat i de salut en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.
Coordinador de Seguretat i Salut en Execució
Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra és el tècnic competent integrat en la direcció
facultativa, designat pel promotor per a portar a terme les següents tasques:
-

Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat.

-

Coordinar les activitats de l'obra per a garantir que els contractistes i, si escau, els subcontractistes i els
treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva.
Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista.
Organitzar la coordinació d'activitats empresarials.
Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.
Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra.
Assegurar-se que les empreses subcontractistes han estat informades del Pla de Seguretat i Salut i estan en
condicions de complir-lo.

-

El Coordinador en matèria de seguretat podrà paralitzar els talls o la totalitat de l'obra, si escau, quan observés
l'incompliment de les mesures de seguretat i salut establertes, deixant-lo per escrit en el llibre d'incidències. A més,
s'haurà de comunicar la paralització al Contractista, Subcontractistes afectats, Inspecció de Treball i Seguretat Social
corresponent i representants dels treballadors.
Direcció facultativa
Direcció facultativa: el tècnic o tècnics competents designats pel promotor, encarregats de l'adreça i del control de
l'execució de l'obra.
Assumirà les funcions del Coordinador de Seguretat i Salut en el cas que no sigui necessària la seva contractació
donades les característiques de l'obra i el disposat en el RD 1627/97.
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En cap cas les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes.
Contractistes i Subcontractistes
Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el promotor, amb mitjans humans i
materials, propis o aliens, el compromís d'executar la totalitat o part de les obres amb subjecció al projecte i al
contracte.
Quan el promotor realitzi directament amb mitjans humans i materials propis la totalitat o determinades parts de
l'obra, tindrà també la consideració de contractista a l'efecte de la Llei 32/2006.
A l'efecte del RD 1627/97 quan el promotor contracti directament treballadors autònoms per a la realització de l'obra
o de determinats treballs de la mateixa, tindrà la consideració de contractista excepte en els casos estipulats en aquest
Reial decret.
Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista o altre
subcontractista existent el compromís de realitzar determinades parts o unitats d'obra.
Són responsabilitats del Contractistes i Subcontractistes:
-

-

-

-

El lliurament al Coordinador de Seguretat i Salut en l'obra de documentació clara i suficient que es determini:
l'estructura organitzativa de l'empresa, les responsabilitats, les funcions, les pràctiques, els procediments, els
processos i els recursos dels quals es disposa per a la realització de l'acció preventiva de riscos en l'empresa.
Redactar un Pla de Seguretat i Salut segons el que es disposa en l'apartat corresponent d'aquest E.S.S. i el RD
1627/1997
Aplicar els principis de l'acció preventiva segons Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
Complir i fer complir al seu personal l’establer en el pla de seguretat i salut.
Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals.
Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que hagin
de adoptar-se pel que fa a la seva seguretat i salut en l'obra. Vigilaran el compliment d'aquestes mesures per
part dels treballadors autònoms en el cas que aquests realitzin obres o serveis corresponents a la pròpia activitat
de l'empresa contractista i es desenvolupin en els seus centres de treballs.
Informar per escrit a la resta d'empreses concurrents en l'obra i al coordinador de seguretat i salut en l'obra dels
riscos específics que puguin afectar a altres treballadors de l'obra segons el que es disposa en el Reial decret
171/2004
Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant
l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa.

-

Els Contractistes i Subcontractistes són els responsables que l'execució de les mesures preventives
corresponguin amb les fixades en el Pla de Seguretat i Salut.

-

Designar els recursos preventius assignant un o diversos treballadors o si escau un o diversos membres del
servei de prevenció propi o aliè de l'empresa. Així mateix ha de garantir la presència d'aquests recursos en
l'obra en els casos especificats en la Llei 54/2003 i aquests recursos contaran amb capacitat suficient i
disposaran de mitjans necessaris per a vigilar el compliment de les activitats preventives.

-

Vigilar el compliment de la Llei 32/2006 per les empreses subcontractistes i treballadors autònoms amb que
contractin; en particular, pel que fa a les obligacions d'acreditació i inscripció en el Registre d'Empreses
Acreditades, contar amb el percentatge de treballadors contractats amb caràcter indefinit aspectes regulats en
l'article 4 d'aquesta Llei i al règim de la subcontractació que es regula en l'articulo 5

-

Informar als representants dels treballadors de les empreses que intervinguin en l'execució de l'obra de les
contractacions i subcontractacions que es facin en la mateixa.

Treballadors Autònoms
Treballador autònom: la persona física distinta del contractista i del subcontractista, que realitza de forma personal i
directa una activitat professional, sense subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el
promotor, el contractista o el subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra.
Quan el treballador autònom empri en l'obra a treballadors per compte aliè, tindrà la consideració de contractista o
subcontractista a l'efecte de la Llei 32/2006 i del RD 1627/97.
Els treballadors autònoms estaran obligats a:
-

Aplicar els principis de l'acció preventiva segons la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
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-

Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut.

-

Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que establix per als treballadors la Llei de Prevenció
de Riscos Laborals.

-

Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials.

-

Utilitzar equips de treball que s'ajustin al disposat en el Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de
treball.

-

Triar i utilitzar equips de protecció individual en els termes previstos en el Reial decret 773/1997, de 30 de
maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de
protecció individual.

-

Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant
l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa.

-

Informar per escrit a la resta d'empreses concurrents en l'obra i al coordinador de seguretat i salut en l'obra dels
riscos específics que puguin afectar a altres treballadors de l'obra segons el que es disposa en el Reial decret
171/2004

-

Haurien de complir l’establer en el pla de seguretat i salut.

Treballadors per Compte Aliè
Els contractistes i subcontractistes haurien de garantir que els treballadors rebin una informació adequada de totes les
mesures que hagin d'adoptar-se pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en l'obra.
La consulta i participació dels treballadors o els seus representants es realitzaran, de conformitat amb el disposat en la
Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
Una còpia del pla de seguretat i salut i de les seves possibles modificacions serà facilitada pel contractista als
representants dels treballadors en el centre de treball.
Usaran adequadament, d'acord amb la seva naturalesa i els riscos previsibles, les màquines, aparells, eines,
substàncies perilloses, equips de transport i, en general, qualssevol altres mitjans amb els quals desenvolupin la seva
activitat. Utilitzaran correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresari. No posaran fora de
funcionament i utilitzaran correctament els dispositius de seguretat existents o que s'instal·lin en els mitjans
relacionats amb la seva activitat o en els llocs de treball en els quals aquesta tingui lloc. Informaran immediatament al
seu superior jeràrquic directe, i als treballadors designats per a realitzar activitats de protecció i de prevenció o, si
escau , al servei de prevenció, sobre qualsevol situació que, al seu judici, comporti, per motius raonables, un risc per a
la seguretat i la salut dels treballadors. Contribuiran al compliment de les obligacions establertes per l'autoritat
competent amb la finalitat de protegir la seguretat i la salut dels treballadors en el treball.
Fabricants i Subministradors d'Equips de Protecció i Materials de Construcció
Els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i útils de treball estan obligats a
assegurar que aquests no constitueixin una font de perill per al treballador, sempre que siguin instal·lats i utilitzats en
les condicions, forma i per a les fins recomanades per ells.
Els fabricadores, importadors i subministradors de productes i substàncies químiques d'utilització en el treball estan
obligats a envasar i etiquetar els mateixos de manera que es permeti la seva conservació i manipulació en condicions
de seguretat i s'identifiqui clarament el seu contingut i els riscos per a la seguretat o la salut dels treballadors que el
seu emmagatzematge o utilització comportin.
Haurien de subministrar la informació que indiqui la forma correcta d'utilització pels treballadors, les mesures
preventives addicionals que hagin de prendre's i els riscos laborals que comportin tant el seu ús normal, com la seva
manipulació o ocupació inadequada.
Els fabricants, importadors i subministradors d'elements per a la protecció dels treballadors estan obligats a assegurar
l'efectivitat dels mateixos, sempre que siguin instal·lats i usats en les condicions i de la forma recomanada per ells. A
aquest efecte, haurien de subministrar la informació que indiqui el tipus de risc al que van dirigits, el nivell de
protecció enfront del mateix i la forma correcta del seu ús i manteniment.
Els fabricants, importadors i subministradors haurien de proporcionar als empresaris la informació necessària perquè
la utilització i manipulació de la maquinària, equips, productes, matèries primeres i útils de treball es produeixi sense
riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors.
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Recurs Preventiu
Amb la finalitat d'exercir les labors de recurs preventiu segons l’establer en la Llei 31/1995, Llei 54/2003 i Reial
decret 604/2006 l'empresari designarà per a l'obra els recursos preventius que podran ser:
a

Un o diversos treballadors designats de l'empresa.

b. Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa
c

Un o diversos membres dels serveis de prevenció aliens.

L'empresa contractista garantirà la presència d'aquests recursos preventius en obra en els següents casos:
a. Quan els riscos puguin veure's agreujats o modificats, en el desenvolupament del procés o l'activitat, per la
concurrència d'operacions diverses que es desenvolupen successiva o simultàniament i que facin precís el
control de la correcta aplicació dels mètodes de treball.
b. Quan es realitzin les següents activitats o processos perillosos o amb riscos especials:
1.º Treballs amb riscos especialment greus de caiguda des d'altura.
2.º Treballs amb el risc d’enterrament o enfonsament.
3.º Activitats en les quals s'utilitzin màquines que manquin de declaració CE de conformitat, que siguin del
mateix tipus que aquelles per a les quals la normativa sobre comercialització de màquines requereix la
intervenció d'un organisme notificat en el procediment de certificació, quan la protecció del treballador
no estigui suficientment garantida no obstant això haver adoptat les mesures reglamentàries d'aplicació.
4.º Treballs en espais confinats.
5.º Treballs amb el risc de ofegada per immersió.
c. Quan sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
En l'apartat corresponent de la memòria d'aquest Pla de Seguretat i Salut s'especifica quan aquesta presència és
necessària en funció de la concurrència dels casos abans assenyalats en les fases d'obra i en el muntatge,
desmuntatge i utilització de mitjans auxiliars i maquinària emprada.
No obstant això l'anterior, l'obra disposarà en tot moment d'un treballador degudament qualificat com a mínim
amb el nivell bàsic de tècnic de prevenció de riscos laborals segons Reial decret 39/1997, designat per l'empresa
contractista i formant part de la seva plantilla.
Davant l'absència del mateix, o d'un substitut degudament qualificat i nomenat per escrit, es paralitzaran els
treballs incloent els de les empreses subcontratades o possible personal autònom.
Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilància haurien de donar les instruccions necessàries per al correcte i
immediat compliment de les activitats preventives, en cas d'observar un deficient compliment de les mateixes o
una absència, insuficiència o falta d'adequació de les mateixes, s'informarà a l'empresari perquè aquest adopti les
mesures necessàries per a corregir les deficiències observades i al coordinador de seguretat i salut i resta de la
direcció facultativa.
El Pla de Seguretat i Salut especificarà expressament el nom de la persona o persones designades per a tal fi i es
detallaran les tasques que inicialment es prevé necessària la seva presència per concórrer algun dels casos
especificats anteriorment. Aquesta informació queda inclosa en la memòria d'aquest Pla de Seguretat i Salut.
Formació en Seguretat
L'empresa realitzarà formació per a la prevenció de riscos per a tots els nivells de l'empresa (directius, tècnics,
encarregats, especialistes, operadors de màquines, treballadors no qualificats i administratius) de manera que tot el
personal que accedeixi a l'obra disposi de la suficient formació en les matèries preventives i de Seguretat i Salut.
Reconeixements Mèdics
L'empresari garantirà als treballadors la vigilància del seu estat de salut en funció dels riscos inherents al treball.
Aquesta vigilància serà voluntària excepte quan la realització dels reconeixements sigui imprescindible per a avaluar
els efectes de les condicions de treball sobre la salut dels treballadors o parell verificar si l'estat de salut del
treballador pot constituir un perill per a ell mateix o per a altres persones, o quan així estigui establert per la llei.
L'empresa no podrà tenir treballadors en llocs per als quals hagi estat qualificat com no apte en els reconeixements
mèdics.
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Salut i Higiene en el Treball
Primers Auxilis
L'empresari haurà de prendre les mesures necessàries per a garantir que puguin prestar-se els primers auxilis i
l'evacuació de l'accidentat en cas que sigui necessari. Designarà al personal encarregat de posar en pràctica aquestes
mesures.
En els llocs que les condicions de treball ho requereixin haurà material de primers auxilis, correctament senyalitzat i
de fàcil accés. En una senyalització clarament visible apareixerà l'adreça i el telèfon del servei local d'urgència.
La farmaciola contindrà com a mínim aigualeix oxigenada, alcohol 96º, tintura de iodo, mercromina, amoníac, gases
estèrils, cotó hidròfil estèril, esparadrap, torniquet, borsa per a aigua o gel, guants esterilitzats, termòmetre clínic,
tiretes, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, benes i xeringues d'un sol ús.
Actuació en cas d'Accident
En cas d'accident solament es prendran les mesures indispensables fins que arribi l'assistència mèdica o sigui
traslladat amb rapidesa i sense risc. Solament es mourà a l'accidentat en cas que sigui indispensable per a la seva
seguretat, es comprovaran els seus signes vitals (consciencia, respiració i circulació sanguínia), no se li donaran
medicaments ni aigua, es pressionaran les hemorràgies amb una gasa, posant damunt les necessàries sense retirar la
primera, se li taparà amb una flassada i s'intentarà tranquil·litzar-lo.
L'empresari notificarà per escrit a l'autoritat laboral l'accident produït, conforme al procediment que es determini
reglamentàriament.
L'empresari portarà a terme una investigació per a detectar les causes de l'accident i haurà d'elaborar i conservar a la
disposició de l'autoritat laboral la relació d'accidents de treball i malalties professionals que hagin causat al
treballador una incapacitat laboral superior a un dia de treball. Haurà d'emplenar mensualment la relació d'accidents
de treball que no hagin causat baixa mèdica.
Documentació d'Obra
Estudi de Seguretat i Salut
Elaborat per tècnic competent designat pel promotor, contindrà com a mínim una memòria descriptiva, plec de
condicions, plans, mesuraments i pressupost de tot el corresponent a la seguretat i salut de l'obra.
L'estudi formarà part del projecte d'obra i serà coherent amb el contingut d'aquest. Recollirà les mesures preventives
adequades als riscos que comporti la realització de l'obra. Haurà de tenir en compte qualsevol tipus d'activitat que es
porti a terme en l'obra i contemplarà també les previsions i les informacions útils per a efectuar en el seu moment, en
les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.
La memòria descriu els procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars que hagin d'utilitzar-se o la utilització dels
quals pugui preveure's; identificació dels riscos laborals, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques
tendents a eliminar, controlar i reduir aquests riscos, així mateix, s'inclou descripció dels serveis sanitaris i comuns
que haurà d'estar dotat el centre de treball de l'obra.
El Plego de condicions s'establiran les prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les característiques, la
utilització i la conservació de les màquines, útils, eines, sistemes i equips preventius, així com relació de les normes
legals i reglamentàries aplicables.
Plànols amb els gràfics i esquemes necessaris per a la millor definició i comprensió de les mesures preventives
definides en la memòria.
Pla de Seguretat i Salut
En aplicació de l'estudi de seguretat i salut cada contractista intervinent en l'obra elaborarà un pla de seguretat i salut
en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi, en
funció del seu propi sistema d'execució de l'obra, de les característiques i coneixements dels treballadors que vagin a
ocupar els diferents treballs i dels mitjans propis o aliens a utilitzar en el desenvolupament dels treballs. Constarà de
memòria descriptiva, plec de condicions, plans, mesuraments i pressupost. Si escau, s'inclouran les propostes de
mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podran
implicar la disminució dels nivells de protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic, ni de l'import total.
En compliment de la Llei 31/1995 i la Llei 54/2003, el contractista preveurà i assignarà els mitjans materials i
humans necessaris per a portar a terme l'activitat preventiva en l'obra, i assignarà els recursos preventius que han de
tenir presència en el centre de treball, que han de controlar la correcta aplicació dels mètodes de treball i l'aplicació de
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l'activitat preventiva. Les persones assignades pel contractista per a complir la citada funció preventiva, han de
romandre en el centre de treball, ser suficients en nombre, tenir capacitat i experiència suficient i contar amb
formació preventiva i disposar dels mitjans i autoritat necessària per a exercir la prevenció. Aquest personal vigilarà
el compliment de les mesures incloses en el P.S. S. i comprovarà l'eficàcia de les mateixes. Així mateix facilitarà per
escrit al coordinador de Seguretat i salut en l'obra fitxes que especifiquin nom i cognoms d'aquestes persones, així
com detalli de la formació en matèria preventiva dels mateix.
El pla haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució
de l'obra o per la direcció facultativa en cas que no hagi coordinador. Si les obres són de les Administracions
públiques, haurà d'aprovar-lo l'Administració pública.
Qui intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció
en les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels treballadors, podran presentar, per escrit i de forma
raonada, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A aquest efecte, el pla de seguretat i salut estarà en
l'obra a disposició permanent dels mateixos i de la direcció facultativa.
Acta d'Aprovació del Pla
El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista haurà de ser aprovat pel coordinador en matèria de seguretat i salut
durant l'execució de l'obra, per la direcció facultativa si no existís aquest o per l'Administració en el cas d'obres
públiques, qui haurà d'emetre un acta d'aprovació com document acreditatiu d'aquesta operació visat pel col·legi
Professional corresponent.
Avís Previ
El promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral competent abans del començament dels treballs.
L'avís es redactarà d'acord a l'annex III del Reial decret 1627/97 i contindrà la data, adreça de l'obra, promotor,
projectista, tipus d'obra, coordinador de seguretat i salut, data d'inici, durada prevista, nombre màxim de treballadors
en obra, nombre previst i dades d'identificació dels contractistes, subcontractistes i autònoms. L'avís haurà d'exposar se en l'obra de forma visible, actualitzant-se en el cas que s'incorporin a l'obra un coordinador de seguretat i salut o
contractistes no identificats en l'avís inicialment remès a l'autoritat laboral.
Comunicació d'Obertura de Centre de Treball
A l'inici de l'obra, el contractista haurà de presentar la comunicació d'obertura a l'autoritat laboral, tenint 30 dies de
termini per a fer-lo.
La comunicació haurà de contenir les dades de l'empresa, del centre de treball i de producció i/o emmagatzematge del
centre de treball. Haurà d'incloure a més, el pla de seguretat i salut.
Llibre d'Incidències
En cada centre de treball existirà amb fins de control i seguiment del pla de seguretat i salut un llibre d'incidències
que constarà de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte.
Serà facilitat pel col·legi professional que visi l'Acta d'Aprovació del Pla o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de
les Administracions Públiques.
Haurà de mantenir-se sempre en l'obra en poder del coordinador de seguretat i salut durant l'execució o, en defecte
d'això, en poder de la direcció facultativa. A aquest llibre tindran accés la direcció facultativa de l'obra, els
contractistes i subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en
matèria de prevenció en les empreses intervinents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans
especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions públiques competents, qui podran fer
anotacions en el mateix.
Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de
l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, haurien de notificar-la al
contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest. En el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol
incompliment dels advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre per les persones facultades per a
això, així com en el supòsit que es refereix l'article següent, haurà de remetre's una còpia a la Inspecció de Treball i
Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, haurà d'especificar-se si l'anotació efectuada suposa
una reiteració d'un advertiment o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació.
Llibre d'Ordres
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En tota obra d'edificació, serà obligatori el llibre d'Ordres i Assistències, en el qual la direcció facultativa ressenyarà
les incidències, ordres i assistències que es produeixin en el desenvolupament de l'obra.
Les anotacions així exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execució d'obra i en conseqüència, seran
respectades pel contractista de l'obra.
Llibre de Visites
El llibre de visites haurà d'estar en obra a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
El primer llibre ho habilitarà el Cap de la Inspecció de la província que es trobi l'obra. Per a habilitar el segon o els
següents, serà necessari presentar l'anterior. En cas de pèrdua o destrucció, el representant legal de l'empresa haurà de
justificar per escrit els motius i les proves. Una vegada esgotat un llibre, es conservarà durant 5 anys, contats des de
l'última diligència.
En cada visita o comprovació, l'Inspector estendrà una diligència en la qual apareixerà la identificació del funcionari,
les característiques i incidències dels examinat, les dades i terminis per a la subsanació de deficiències. A més de la
diligència, l'Inspector haurà d'informar als Delegats de Prevenció.
Llibre de Subcontractació
En tota obra inclosa en l'àmbit d'aplicació de la Llei 32/2006, cada contractista haurà de disposar d'un Llibre de
Subcontractació. En aquest llibre, que haurà de romandre en tot moment en l'obra, s'haurien de reflectir, per ordre
cronològic des del començament dels treballs, totes i cadascuna de les subcontractacions realitzades en una
determinada obra amb empreses subcontractistes i treballadors autònoms, el seu nivell de subcontractació i empresa
intervinent, l'objecte del seu contracte, la identificació de la persona que exerceix les facultats d'organització i adreça
de cada subcontractista i, si escau, dels representants legals dels treballadors de la mateixa, les respectives dates de
lliurament de la part del pla de seguretat i salut que afecti a cada empresa subcontractista i treballador autònom, així
com les instruccions elaborades pel coordinador de seguretat i salut per a marcar la dinàmica i desenvolupament del
procediment de coordinació establert, i les anotacions efectuades per la direcció facultativa sobre la seva aprovació de
cada subcontractació excepcional.
AL Llibre de Subcontractació tindran accés el promotor, la direcció facultativa, el coordinador de seguretat i salut en
fase d'execució de l'obra, les empreses i treballadors autònoms intervinents en l'obra, els tècnics de prevenció, els
delegats de prevenció, l'autoritat laboral i els representants dels treballadors de les diferents empreses que
intervinguin en l'execució de l'obra.
El contingut d'aquest llibre es mantindrà acord l'especificat en la pròpia Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació
en el sector de la construcció com en el Reial decret 1109/2007 que la desenvolupa.

Sant Just Desvern, MARÇ de 2018

Efrén Radigales Sánchez

Carles V. Rodrigo Martínez

Cap de Projectes, manteniment i millores urbanes

Arquitecte Tècnic
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14 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES –ESS14.1 Requisits dels serveis d’higiene i benestar, locals de descans, menjadors i primers auxilis
L'Empresa posarà conforme s'especifica en la Memòria, una caseta a peu d'obra que disposarà del següent:
A) Vestuaris dotats amb penjadors, cadires i calefacció : La superfície dels vestuaris ha segut estimada al voltant de
2 m2 per treballador que hagi d'utilitzar-los simultàniament.
-

Per a cobrir les necessitats s'instal·laran tants mòduls com sigui necessaris.

-

L'altura lliure a sostre serà de 2,30 metres.

-

S'habilitarà un tauler contenint el calendari laboral, Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball,
Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica i les notes informatives de règim interior que la
Direcció Tècnica de l'obra proporcioni.

-

L'obra disposarà de quarts de vestuaris i de neteja per a ús del personal, degudament separats per als
treballadors d'un o altre sexe.

-

Els quarts vestuaris o els locals de neteja disposaran d'un lavabo d'aigua corrent, proveït de sabó, per cada deu
empleats o fracció d'aquesta xifra i d'un espill de dimensions adequades per cada vint-i-cinc treballadors o
fracció d'aquesta xifra que finalitzen la seva jornada de treball simultàniament.

B) Serveis higiènics dotats de rentamans, dutxa, inodor, espills i calefacció.
-

Disposarà d'aigua calenta en dutxes i lavabos.

-

Els sòls, sostres i parets seran llisos i impermeables, permetent la neteja necessària; així mateix disposaran de
ventilació independent i directa.

-

L'altura lliure de sòl a sostre no haurà de ser inferior a 2,30 metres, tenint cada un dels excusats una superfície
d'1x1,20 metres.

-

L'obra disposarà d'abastiment suficient d'aigua potable en proporció al nombre de treballadors, fàcilment
accessible a tots ells i distribuïts en llocs pròxims als llocs de treball.

-

En els excusats que hagin de ser utilitzats per dones s'instal·laran recipients especials i tancats.

-

Existirà almenys un inodor per cada 25 homes i un altre per cada 15 dones o fraccions d'aquests xifres que
treballen la mateixa jornada.

C) Menjador que disposarà de taula, cadires, escalfador de menjars i recipients per a fems, encara que a causa de la
proximitat de restaurants en la contornada, s'aconsellarà al treballador per motius de comoditat i relaxació, que el
personal de l'obra coma en el Restaurant : La superfície del menjador ha estat estimada al voltant d'1,20 m 2 per
cada treballador que hagi d'utilitzar-ho simultàniament.
-

Els sòls, parets i sostres seran llisos i impermeables, permetent la neteja necessària.

-

Disposaran d'il·luminació natural i artificial adequada.

-

Tindran ventilació suficient, independent i directa.

D) Farmaciola, el contingut mínim de la qual serà el contemplant en l'annex VI.A).3 del Reial decret 486/1997:
-

Desinfectants i antisèptics autoritzats.

-

Gases estèrils.

-

Cotó hidròfil.

-

Embena.

-

Esparadrap.

-

Apòsits adhesius.

-

Tisores.

-

Pinces.

-

Guants d'un sol ús.

A més del contemplat en aquest Reial decret 486/1997, disposarà de xeringues d'un sol ús i termòmetre clínic.
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L'Ordre TAS/2947/2007, estableix el contingut mínim de la farmaciola, sent els següents:
-

Ampolla d'aigua oxigenada

-

Ampolla d'alcohol

-

Paquet de cotó atropellat

-

Sobres de gases estèrils

-

Benes

-

Caixa de tiretes

-

Caixa de bandes protectores

-

Esparadrap Singlot-lèrgic

-

Tisora 11 cm cirurgia

-

Pinça 11 cm dissecció

-

Povidona iodada.

-

Sèrum fisiològic 5 ml

-

Venda Crepe 4 m × 5 cm.

-

Venda Crepe 4 m × 7 cm

-

Parells de guants làtex

Les farmacioles haurien d'estar a càrrec de la Seguretat Social a través de la Mútua d'Accidents i Malalties
Professionals, conforme s'estableix en l’Ordre TAS/2947/2007, de 8 d'octubre, per la qual s'estableix el
subministrament a les empreses de farmacioles amb material de primers auxilis en cas d'accident de treball, com part
de l'acció protectora del sistema de la Seguretat Social.
CONDICIONS GENERALS APLICABLES ALS SERVEIS D'HIGIENE I BENESTAR
-

Totes les dotacions estaran en nombre suficient, d'acord amb les especificades en els mesuraments del Pressupost
de Seguretat adjunt a aquest Plec i que excepte el Menjador, que podrà ser compartit per homes i dones, els altres
serveis hauran d’estar separats.

-

L'empresa es comprometrà que aquestes instal·lacions estiguin en funcionament abans de començar l'obra.

-

Per a la neteja i conservació de les instal·lacions es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària.

-

Es disposarà la col·locació en l'obra de contenidors per a arreplega dels fems i deixalles que periòdicament es
portaran a un femater controlat.

-

La connexió d'aquestes Casetes d'Obra al servei elèctric es realitzarà a l'iniciar l'obra, però abans que es realitzi
l'oportuna connexió del servei elèctric de la mateixa, s'aconseguirà per mitjà de la posada en funcionament d'un
grup electrogen generador trifàsic, accionat per un motor de gasoil.

-

La connexió del servei d'aigua potable, es realitzarà a la canonada del subministrament actual.

14.2 Requisits dels equips de protecció individual i els seus elements complementaris
14.2.1

Condicions tècniques dels Epi’s

-

El Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, estableix en el marc de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció
de Riscos laborals, en els seus articles 5, 6 i 7, les disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a l'elecció,
utilització pels treballadors en el treball i manteniment dels equips de protecció individual (EPI's).

-

Els EPI's hauran d'utilitzar-se quan hi ha riscos per a la seguretat o salut dels treballadors que no hagin pogut
evitar-se o limitar-se prou per mitjans tècnics de protecció col·lectiva o per mitjà de mesures, mètodes o
procediments d'organització del treball.

-

L'annex III del Reial Decret 773/1997 relaciona una -Llista indicativa i no exhaustiva d'activitats i sectors
d'activitats que poden requerir la utilització d'equips de protecció individual-.

-

L'annex I del Reial Decret 773/1997 detalla una -Llista indicativa i no exhaustiva d'equips de protecció
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individual-.
-

En l'annex IV del Reial Decret 773/1997 se relaciona les -Indicacions no exhaustives per a l'avaluació d'equips de
protecció individual-.

-

El Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, estableix les condicions mínimes que han de complir els equips
de protecció individual (EPI's), el procediment per mitjà del qual l'Organisme de Control comprova i certifica que
el model tipus d'EPI compleix les exigències essencials de seguretat requerides en aquest Reial Decret, i el
control pel fabricant dels EPI's fabricats, tot això en els capítols II, V i VI d'aquest Reial Decret.

-

El Reial Decret 159/1995, de 3 de febrer, del Ministeri de Presidència. Seguretat i Higiene en el Treball Comunitat Europea, modifica alguns articles del Reial Decret 1407/1992.

-

Respecte als mitjans de protecció individual que s'utilitzaran per a la prevenció dels riscos detectats, es deuran
complir les condicions següents:

A) Les proteccions individuals hauran de posseir la marca CE -segons R.D. 1407/1992, de 20 de novembre.
B) Els equips de protecció individual que compleixin les indicacions de l'apartat anterior, tenen autoritzat el seu ús
durant el període de vigència.
C) D'entre els equips autoritzats, s'utilitzaran els més còmodes i operatius, amb la finalitat d'evitar les negatives al seu
ús per part dels treballadors.
D) S'investigaran els abandons dels equips de protecció, amb la finalitat de raonar amb els usuaris i fer que es donen
compte de la importància que realment tenen per a ells.
E) Qualsevol equip de protecció individual en ús que estigui deteriorat o trencat, serà substituït immediatament,
quedant constància en l'oficina d'obra del motiu del canvi així com el Nom de l'Empresa i de la persona que rep el
nou equip, a fi de donar la màxima serietat possible a la utilització d'estes proteccions.
F) Un vegada els equips hagin arribat a la seva data de caducitat es deixaran en un arreplega ordenat, que serà revisat
per la Direcció d'obra perquè autoritzi la seva eliminació de l'obra.
ENTREGA D'EPIS:
Es farà entrega dels EPIS als treballadors. Es normalitzarà i sistematitzarà el control dels Equips de Protecció
Individual per a acreditar documentalment l'entrega dels mateixos.
L'objectiu fonamental d'aquest protocol és deixar constància documental de l'entrega de justificant de recepció de
l'equipament individual de protecció (E.P.I.) que cada Empresa Concurrent (subcontractista) està obligada a facilitar
al personal a càrrec seu.
14.2.2

Protecció del cap

1. Casc de seguretat:
Conjunt destinat a protegir la part superior del cap de l'usuari contra xocs i colps.
2. Criteris de selecció:
L'equip ha de posseir la marca CE (segons R.D. 1407/1992 de 20 de novembre). La Norma UNE-397,
estableix els requisits mínims (assajos i especificacions) que han de complir aquests equips, d'acord amb el
R.D. 1407/1992.
El Reial Decret té com a objecte establir les disposicions precises per al compliment de la Directiva del
Consell 89/686/CEE, de 21 de desembre de 1989 (publicada en el -Diari Oficial de les comunitats Europeesde 30 de desembre) referent a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres relatives als equips de
protecció individual.
3. Exigències específiques per a prevenir els riscos:
Estaran compreses les que s'indiquin en el R.D. 1407/1992, en el seu annex II apartat 3.1.1 :
a) Colps resultants de caigudes o projeccions d'objectes i impactes d'una part del cos contra un obstacle.
b) Hauran de poder amortir els efectes d'un colp, en particular, qualsevol lesió produïda per aixafada o
penetració de la part protegida, almenys fins a un nivell d'energia de xoc per damunt del qual les
dimensions o la massa excessiva del dispositiu amortidor impedeixin un ús efectiu de l'EPI durant el
temps que es calculi que hagi de portar-los.
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4. Accessoris:
Són els elements que sense formar part integrant del casc poden adaptar-se al mateix per a completar
específicament la seva acció protectora o facilitar un treball concret com a portalàmpades, pantalla per a
soldadors, etc. En cap cas restaran eficàcia al casc. Entre ells es considera convenient la barballera que és una
cinta de subjecció ajustable que passa per davall de la barbeta i es fixa en dos o més punts simètrics de la
banda de contorn o del casquet.
5. Materials:
Els cascos es fabricaran amb materials incombustibles o de combustió lenta i resistent als greixos, sals i
elements atmosfèrics.
Les parts que es troben en contacte amb el cap no afectaran la pell i es confeccionaran amb material no rígid,
hidròfug i de fàcil neteja i desinfecció. La massa del casc complet, determinada en condicions normals i
exclosos els accessoris no sobrepassarà en cap cas els 450 grams.
6. Fabricació:
El casquet tindrà superfície llisa, amb nervadures o sense, els seus bords seran arrodonits i no tindrà arestes i
ressalts perillosos, tant d'exterior com interiorment.
No presentarà rugositats, clavills, ni altres defectes que disminueixen les característiques resistents i
protectores del mateix.
Casquet i arnés formaran un conjunt estable, d'ajust precís i disposat de tal forma que permet la substitució
dels guarniments sense deteriorament de cap element.
Ni les zones d'unió ni els guarniments en si causaran dany o exerciran pressions incòmodes.
7. Avantatges de portar el casc:
A més del fet de suprimir o almenys reduir, el nombre de ferides en el cap, permet en l'obra diferenciar els
oficis, per mitjà d'un color diferent.
Així mateix per mitjà d'equips suplementaris, és possible dotar l'obrer d'enllumenat autònom, auriculars
radiofònics, o protectors contra el soroll.
El problema de l'ajust en el bescoll o de la barballera és en general assumpte de cada individu, encara que
ajustar la barballera impedirà que la possible caiguda del casc pugui comportar una ferida als obrers que
estiguin treballant a un nivell inferior.
8. Elecció del casc:
Es farà en funció dels riscos a què estigui sotmès el personal, tenint en compte:
a) Resistència al xoc
b) Resistència a distints factors agressius; àcids, electricitat (i en aquest cas no s'usaran cascos metàl·lics)
c) Resistència a projeccions incandescents (no s'usarà material termoplàstic)
d) Confort, pes, ventilació i estanqueïtat.
9. Conservació del casc:
És important donar unes nocions elementals d'higiene i neteja.
No cal oblidar que la transpiració del cap és abundant i com a conseqüència l'arnés i les bandes
d'amortiguació puguin ser alterades per la suor. Serà necessari comprovar no sols la neteja del casc, sinó la
solidesa de l'arnés i bandes d'amortiguació, substituint aquestes en el cas del menor deteriorament.
10. Llista indicativa i no exhaustiva d'activitats i sectors d'activitats que puguin requerir la utilització d'equips de
protecció individual:
- Obres de construcció i, especialment, en activitats, davall o prop de bastides i llocs de treball situats en
alçada, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació, col·locació de bastides i demolició.
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres
hidràuliques d'acer, instal·lacions d'alts forns, acereries, laminadors, grans contenidors, canalitzacions de
gran diàmetre, instal·lacions de calderes i centrals elèctriques.
- Obres en fosses, rases, pous i galeries.
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- Moviments de terra i obres en roca.
- Treballs en explotacions de fons, en pedreres, explotacions a cel obert i desplaçament d'enderrocs.
- La utilització o manipulació de pistoles grapadores.
- Treballs amb explosius.
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i bastides de transport.
- Activitats en instal·lacions d'alts forns, plantes de reducció directa, tallers de martell, tallers d'estampades i
foses.
14.2.3

Protecció de l’aparell ocular

En el transcurs de l'activitat laboral, l'aparell ocular està sotmès a un conjunt d'agressions com; acció de pols i fums;
enlluernaments; contactes amb substàncies gasoses irritants, càustiques o tòxiques; xoc amb partícules o cossos
sòlids; esguitada de líquids freds i calents, càustics i metalls fosos; radiació; etc.
-

Davant d’aquests riscos, l'ull disposa de defenses pròpies que són les parpelles, de manera que quan aquests estan
tancats són una barrera a la penetració de cossos estranys amb poca velocitat; però les parpelles, normalment, no
estan tancats, i per un altre costat no sempre veu arribar aquestes partícules.

-

Es pot arribar a la conclusió que l'ull és un òrgan fràgil, mal protegit i el funcionament del qual pot ser
interromput de forma definitiva per un objecte de dimensió reduïda.

-

• Indirectament, s'obté la protecció de l'aparell ocular, amb una correcta il·luminació del lloc de treball,
completada amb ulleres de muntura tipus universal amb oculars de protecció contra impactes i pantalles
transparents o viseres.

-

L'equip haurà d'estar certificat - Certificat de conformitat, Marca CE, Garantia de Qualitat de fabricació -, d'acord
amb el que disposa el R.D. 1407/92 i Normes Harmonitzades.

-

En cas de risc múltiple que exigeixi que es porten a més de les ulleres altres EPIS, hauran de ser compatibles.

-

Hauran de ser d'ús personal; si per circumstàncies és necessari l'ús d'un equip per diversos treballadors, hauran de
prendre's les mesures perquè no causen cap problema de salut o higiene als usuaris.

-

Hauran de venir acompanyat per la informació tècnica i guia d'ús, manteniment, contraindicacions, caducitat, etc.
reglamentada en la Directiva de certificació.

-

El camp d'ús dels equips de protecció ocular ve regulat per la Norma EN-166, on es validen els diferents tipus de
protectors en funció de l'ús.

-

La Norma EN-167, EN-168, EN-169, EN-170 i EN-171 estableix els requisits mínims -assajos i especificacionsque han de complir els protectors per a ajustar-se als usos anteriorment descrits.

CLASSES D'EQUIPS:
a) Ulleres amb patilles.
b) Ulleres aïllants d'un ocular.
c) Ulleres aïllants de dos oculars.
d) Ulleres de protecció contra rajos X, rajos làser, radiació ultraviolada, infraroja i visible.
e) Pantalles facials.
f) Màscares i cascos per a soldadura per arc.
ULLERES DE SEGURETAT
1. Característiques i requisits
- Seran lleugeres de pes i de bon acabat, no existint rebaves ni arestes tallants o punxants.
- Podran netejar-se amb facilitat i admetran desinfeccions periòdiques sense minva de les seves prestacions.
- No existiran buits lliures en l'ajust dels oculars a la muntura.
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- Disposaran d'aireig suficient per a evitar l'entelament dels oculars en condicions normals d'ús.
- Tots els elements metàl·lics s'hauran sotmès a l'assaig de corrosió.
- Els materials no metàl·lics que s'utilitzen en la seva fabricació no s'inflamaran.
- Els oculars estaran fermament fixats en la muntura.
2. Particulars de la muntura
- El material emprat en la fabricació de la muntura podrà ser metall, plàstic, combinació d'ambdós o
qualsevol altre material que permeti la seva correcta adaptació a l'anatomia de l'usuari.
- Les parts en contacte amb la pell no seran de metall sense recobriment, ni de material que produeixi efectes
nocius.
- Seran resistents a la calor i a la humitat.
- Les patilles de subjecció mantindran en posició convenient el front de la muntura fixant-ho al capdavant de
manera ferma per a evitar el seu desajust com a conseqüència dels moviments de l'usuari.
3. Particulars dels oculars
- Estaran fabricats amb materials d'ús oftalmològic ja sigui de vidre inorgànic, plàstic o combinació
d'ambdós.
- Tindran bon acabat, no existint defectes estructurals o superficials que alteren la visió.
- Seran de forma i grandària adequada al model d'ulleres a què vagin a ser adaptats.
- El bisell serà adequat per a no desprendre's fortuïtament de la muntura a què vagin adaptats.
- Seran incolora i òpticament neutres i resistents a l'impacte.
- Els oculars de plàstic i laminats o compostos no hauran d'inflamar-se i ser resistents a la calor i la humitat.
4. Particulars de les proteccions addicionals
En aquells models d'ulleres de protecció en què existeixen aquests peces, compliran les especificacions
següents:
- Quan siguin de fixació permanent a la muntura permetran l'abatiment total de les patilles de subjecció per a
guardar les ulleres quan no s'usen.
- Si són de tipus acoblables a la muntura tindran una subjecció ferma per a no desprendre's fortuïtament
d'ella.
5. Identificació
- Cada muntura portarà en una de les patilles de subjecció, marcades de forma indeleble, les dades següents:
- Marca registrada o nom que identifiqui el fabricant.
- Model de què es tracte.
- Codi identificador de la classe de protecció addicional que posseeixi.
PANTALLES PER A SOLDADORS
1.Característiques generals
- Estaran fetes amb materials que garanteixen un cert aïllament tèrmic; han de ser poc conductors de
l'electricitat, incombustibles o de combustió lenta i no inflamables.
- Els materials amb què s'hagin realitzat no produiran dermatosi i el seu olor no serà causa de trastorn per a
l'usuari.
- Seran de fàcil neteja i susceptibles de desinfecció.
- Tindran un bon acabat i no pesaran més de 600 grams, sense comptar els vidres de protecció.
- Les adaptacions dels vidres de protecció en el marc suport, i el d'aquest en el cos de pantalla seran de bon
ajust, de manera que al projectar un feix lluminós sobre la cara anterior del cos de pantalla no hi hagi pas de
llum a la cara posterior, sinó només a través del filtre.
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2.Carcassa
- Les formes i dimensions del cos opac seran suficients per a protegir el front, cara, coll, com a mínim.
- El material emprat en la seva construcció serà no metàl·lic i serà opac a les radiacions ultraviolades visibles
i infraroges i resistents a la penetració d'objectes candents.
- La cara interior serà d'acabat mat, a fi d'evitar reflexos de les possibles radiacions amb incidència posterior.
- La cara exterior no tindrà reblades, o elements metàl·lics, i si estos existeixen, estaran coberts de material
aïllant. Aquells que acaben en la cara interior, estaran situats en punts prou allunyats de la pell de l'usuari.
3.Marco suport
- Serà un bastidor, de material no metàl·lic i lleuger de pes, que adaptarà fermament el cos de pantalla.
- Marco fix: És el menys recomanable, ja que necessita l'ús d'un altre element de protecció durant
l'escrostonat de la soldadura. En general portarà una placa-filtre protegida o no amb cobre-filtre.
- El conjunt estarà fix en la pantalla de forma permanent, tenint un dispositiu que permeti recanviar fàcilment
la placa-filtre i el cobre-filtre cas de tindre-ho.
- Marco lliscant: Està dissenyat per a adaptar més d'un vidre de protecció, de manera que el filtre pugi
desplaçar-se deixant lliure l'espiera només amb el cobre-filtre, a fi de permetre una visió clara en la zona de
treball, garantint la protecció contra partícules volants.
- Marco abatible: Portarà adaptats tres vidres (cobreix-filtre, filtre i ante-vidre). Per mitjà d'un sistema tipus
frontissa podrà abatre's el conjunt format pel cobreix filtre i la placa filtrant en els moments que no existeixi
emissió de radiacions, deixant l'espiera amb l'ante-vidre per a protecció contra impactes.
4.Elements de subjecció
- Pantalles de cap: La subjecció en aquest tipus de pantalles es realitzarà amb un arnés format per bandes
flexibles; una de contorn, que comprengui el cap, seguint una línia que unisca la zona mitjana del front amb
el bescoll, passant sobre les orelles i una altra o altres transversals que uneixin els laterals de la banda de
contorn passant sobre el cap. Aquestes bandes seran graduables, per adaptar-se al cap.
- La banda de contorn anirà proveïda, almenys en la seva part frontal, d'un encoixinat.
- Existiran uns dispositius de reversibilitat que permeten abatre la pantalla sobre el cap, deixant lliure la cara.
- Pantalles de mà: Estaran proveïdes d'un mànec adequat de manera que es pugui subjectar indistintament
amb una o altra mà, de manera que al sostenir la pantalla en la seva posició normal d'ús quedi el més
equilibrada possible.
5.Elements addicionals
- En alguns casos és aconsellable efectuar la subjecció de la pantalla per mitjà de la seva adaptació a un casc
de protecció.
- En estos casos la unió serà tal que permeti abatre la pantalla sobre el casc, deixant lliure la cara de l'usuari.
6.Vidres de protecció. Classes.
En estos equips podran existir vidres de protecció contra radiacions o plaques-filtre i vidres de protecció
mecànica contra partícules volants.
Vidres de protecció contra radiacions:
- Estan destinats a detenir en proporció adequada les radiacions que puguin ocasionar dany als òrgans
visuals.
- Tindran forma i dimensions adequades per a adaptar perfectament en el protector a qui vagin destinats,
sense deixar buits lliures que permeten el pas lliure de radiació.
- No tindran defectes estructurals o superficials que alteren la visió i òpticament neutres.
- Seran resistents a la calor, humitat i a l'impacte quan s'usen sense cobre-filtres.
Vidres de protecció mecànica contra partícules volants:
- Són optatius i hi ha dos tipus; cobre-filtres i ante-vidres. Els cobreix filtres se situen entre l'ocular filtrant i
l'operació que es realitza a fi de prolongar la vida del filtre.
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- Els ante-vidres, situats entre el filtre i els ulls, estan concebuts per a protegir-ho (en cas de ruptura del filtre,
o quan aquest es trobi alçat) de les partícules despreses durant l'escrostonat de la soldadura, picat de
l'escòria, etc.
- Seran incolors i superaran les proves de resistència al xoc tèrmic, aigua i impacte.
- Llista indicativa i no exhaustiva d'activitats i sectors d'activitats que poden requerir la utilització d'equips de
protecció individual:
- Ulleres de protecció, pantalla o pantalles facials:
- Treballs de soldadura, toscats, esmerilats o polits i tall.
- Treballs de perforació i burinat.
- Talla i tractament de pedres.
- Manipulació o utilització de pistoles grapadores.
- Utilització de màquines que al funcionar alcen borumballes en la transformació de materials que
produeixen borumballes curtes.
- Arreplega i fragmentació de cascos.
- Arreplega i transformació de vidre, ceràmica.
- Treball amb doll projector d'abrasius granulosos.
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius.
- Manipulació o utilització de dispositius amb doll líquid.
- Treballs amb masses en fusió i permanència prop d'elles.
- Activitats en un entorn de calor radiant.
- Treballs amb làser.
14.2.4

Protecció de l’aparell auditiu

D'entre totes les agressions, que està sotmès l'individu en la seva activitat laboral, el soroll, és sense cap gènere de
dubtes, la més freqüent de totes elles.
-

El sistema auditiu té la particularitat, gràcies als fenòmens d'adaptació de contraure certs músculs de l'oïda
mitjana i limitar parcialment l'agressió sonora del soroll que es produeix.

-

Les conseqüències del soroll sobre l'individu poden, a banda de provocar sorderes, afectar l'estat general del
mateix, com una major agressivitat, molèsties digestives, etc.

-

El RD 286/2006 sobre -Protecció de la seguretat i salut dels treballadors contra els riscos relacionats amb
l'exposició al soroll - estableix una sèrie de disposicions mínimes que tenen com objecte la protecció dels
treballadors contra els riscos per a la seva seguretat i la seva salut derivats o que puguin derivar-se de l'exposició
al soroll, en particular els riscos per a l'audició.
1. Tipus de protectors :
Tap auditiu:
- És un petit element sòlid col·locat en el conducte auditiu extern, de goma natural o sintètica.
- S'inseriran al començar la jornada i es retiraran al finalitzar-la.
- Han de guardar-se (en el cas de ser reutilitzables) en una caixa adequada.
- No són adequats per a àrees de treball amb soroll intermitent on la utilització no compren tota la jornada de
treball.
- Aquests taps són eficaços i compleixen en teoria la funció per a la que han estat estudiats però d'altra banda,
presenten tals inconvenients que la seva ocupació està prou restringida. El primer inconvenient consisteix en
la dificultat per a mantenir aquests taps en un estat de neteja correcte.
- Evidentment, el treball té l'efecte d'embrutar les mans dels treballadors i és per això que corre el risc
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d'introduir en els seus conductes auditius amb les mans brutes, taps també bruts; l'experiència ensenya que en
aquests condicions es produeixen prompte o tard supuracions del conducte auditiu del tipus –furóncol d'oïda-.
Orelleres:
- És un protector auditiu que consta de :
a. Dos casquets que ajusten convenientment a cada costat del cap per mitjà d'elements encoixinats,
quedant el pavelló extern de les orelles en l'interior dels mateixos.
b. Sistemes de subjecció per arnés.
- El pavelló auditiu extern ha de quedar per dins dels elements encoixinats.
- L'arnés de subjecció ha d'exercir una pressió suficient per a un ajust perfecte al cap.
- Si l'arnés es col·loca sobre el bescoll disminueix l'atenuació de l'orellera.
- No han de presentar cap tipus de perforació.
- El coixí de tancament i el farciment de goma bromera ha de garantir un tancament hermètic.
Casc antisoroll:
- Element que actuant com a protector auditiu cobreix part del cap a més del pavelló extern de l'orella.
2. Classificació
Com a idea general, els protectors es construiran amb materials que no produeixen danys o trastorns en les
persones que els empren. Així mateix, seran el més còmode possible i s'ajustaran amb una pressió adequada.
3. Llista indicativa i no exhaustiva d'activitats i sectors d'activitats que poden requerir la utilització d'equips de
protecció individual:
Protectors de l'oïda:
- Treballs que porten amb si la utilització de dispositius d'aire comprimit.
- Treballs de percussió.
14.2.5

Proteccions de l’aparell respiratori

Els danys causats, en l'aparell respiratori, pels agents agressius com la pols, gasos tòxics, monòxid de carboni, etc.,
per regla general no són causa, quan aquests incideixen en l'individu, d'accident o interrupció laboral, sinó de produir
en un període de temps més o menys dilatat, una malaltia professional.
Dels agents agressius, el que major incidència té en la indústria de la construcció és la pols; estant format per
partícules d'un grandària inferior a 1 micró.
Tals agents agressius, en funció de la grandària de les partícules que els constitueixen poden ser:
Pols: partícules sòlides resultants de processos mecànics de disgregació de materials sòlids. Aquest agent és el que
major incidència té en la indústria de la construcció, per estar present en pedreres, perforació de túnels, ceràmiques,
apunyalat de sòls, tall i poliment de pedres naturals, etc.
Fum: Són partícules de diàmetre inferior a un micró, procedents d'una combustió incompleta, suspeses en un gas,
formades per carbó, sutja o altres materials combustibles.
Boira: Dispersió de partícules líquides, són prou grans per a ser visibles a simple vista originades bé per condensació
de l'estat gasós o dispersió d'un líquid per processos físics. El seu grandària està comprés entre 0,01 i 500 microns.
Altres agents agressius són els vapors metàl·lics o orgànics, el monòxid de carboni i els gasos tòxics industrials.
Els equips enfront de partícules es classifiquen d'acord amb la Norma UNE-EN 133, apartat 2.2.1, annex I.
EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA
Es classifiquen segons la Norma Europea EN 133, presentant una classificació del medi ambient on pot ser necessària
la utilització dels equips de protecció respiratòria i una classificació dels equips de protecció respiratòria en funció del
seu disseny.
A) Medi ambient:
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- Partícules.
- Gasos i Vapors.
- Partícules, gasos i vapors.
B) Equips de protecció respiratòria:
- Equips filtrants: filtres de baixa eficàcia; filtres d'eficàcia mitjana; filtres d'alta eficàcia.
- Equips respiratoris.
CLASSES D'EQUIPS DE PROTECCIÓ EN FUNCIÓ DEL MEDI AMBIENT.
Equips dependents del medi ambient:
Són aquells que purifiquen l'aire del medi ambient en què es desembolica l'usuari, deixant-ho en condicions de ser
respirat.
a. De retenció mecànica: Quan l'aire del medi ambient és sotmès abans de la seva inhalació per l'usuari a una
filtració de tipus mecànic.
b. De retenció o, retenció i transformació física i/o química: Quan l'aire del medi ambient és sotmès abans de la seva
inhalació per l'usuari a una filtració a través de substàncies que retenen i/o transformen els agents nocius per
reaccions químiques i/o físiques.
c. Mixtos: Quan es conjuguen els dos tipus anteriorment citats.
Equips independents del medi ambient:
Són aquells que subministren per a la inhalació de l'usuari un aire que no procedeix del medi ambient en què es
desembolica.
a. Semi-autònoma: Aquells en què el sistema subministrador d'aire no és transportat per l'usuari i poden ser d'aire
fresc, quan l'aire subministrat a l'usuari se presa d'un ambient no contaminat; podent ser de mànega de pressió o
aspiració segons que l'aire se subministra per mitjà d'un bufador a través d'una mànega o sigui aspirat directament
per l'usuari a través d'una mànega.
b. Autònoms: Aquells en què el sistema subministrador de l'aire és transportat per l'usuari i poden ser d'oxigen
regenerable quan per mitjà d'un filtre químic retenen el diòxid de carboni de l'aire exhalat i de sortida lliure quan
subministren l'oxigen necessari per a la respiració, procedent d'unes ampolles de pressió que transporta l'usuari
tenint l'aire exhalat per aquesta sortida lliure a l'exterior.
ADAPTADORS FACIALS
Es classifiquen en tres tipus: màscara, mascareta i embocadura.
Els materials del cos de màscara, cos de màscara i cos només de boca podran ser metàl·lics, elastòmers o plàstics,
amb les següents característiques:
-

No produiran dermatosi i el seu olor no produirà trastorns al treballador.

-

Seran incombustibles o de combustió lenta.

-

Les viseres de les màscares es fabricaran amb làmines de plàstic incolor o un altre material adequat i no tindran
defectes estructurals o d'acabat que pugin alterar la visió de l'usuari. Transmetran almenys el 89 per 100 de la
radiació visible incident; excepcionalment podran admetre's viseres filtrants.

Les màscares cobriran perfectament les entrades a les vies respiratòries i els òrgans visuals.
Les màscares podran ser de diverses talles, però cobriran perfectament les entrades a les vies respiratòries.
La forma i dimensions del visor de les cambres deixaran com a mínim a l'usuari el 70 per 100 del seu camp visual
normal.
FILTRES MECÀNICS. CARACTERÍSTIQUES
S'utilitzaran contra pols, fums i boires.
El filtre podrà estar dins d'un portafiltres independent de l'adaptador facial i integrat en el mateix.
El filtre serà fàcilment desmuntable del portafiltres, per a ser substituït quan sigui necessari.
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Els filtres mecànics hauran de canviar-se sempre que el seu ús dificulti notablement la respiració.
MÀSCARES AUTOFILTRANTS
Aquest element de protecció, té com característica singular que el propi cos és element filtrant, diferenciant-se dels
adaptadors facials tipus màscara en què a estos se'ls pot incorporar un filtre de tipus mecànic, de retenció física i/o
mecànica i inclús una mànega, segons les característiques pròpies de l'adaptador facial i en concordança amb els
casos en què faci ús del mateix.
Estes màscares autofiltrants només es podran emprar enfront d'ambients contaminats amb pols.
Estaran constituïts per cos de màscara, arnés de subjecció i vàlvula d'exhalació.
Els materials per a la seva fabricació no produiran dermatosi, seran incombustibles o de combustió lenta; en l'arnés de
subjecció seran de tipus elastòmer i el cos de màscara seran d'una naturalesa tal que ofereixen un adequat ajust a la
cara de l'usuari.
TIPUS DE FILTRE EN FUNCIÓ DE L'AGENT AGRESSIU
Contra pols, fums i boires: El filtre serà mecànic, basant-se el seu efecte en l'acció tamisadora i absorbent de
substàncies fibroses tipus feltre.
Contra dissolvents orgànics i gasos tòxics en dèbil concentració: El filtre serà químic, constituït per un material
filtrant, generalment carbó actiu, que reacciona amb el compost danyós, retenint-ho. És adequat per a concentracions
baixes de vapors orgànics i gasos industrials, però és necessari indicar que ha d'utilitzar-se el filtre adequat per a cada
exigència, ja que no és possible usar un filtre contra anhídrid sulfurós en fugues de clor i viceversa.
A) Contra pols i gasos
El filtre serà mixt. Es fonamenta en la separació prèvia de totes les matèries en suspensió, perquè en cas contrari
podrien reduir en el filtre per a gasos la capacitat d'absorció del carbó actiu.
B) Contra monòxid de carboni
Per a protegir-se d'aquest gas, és necessari utilitzar un filtre específic, unint-se la màscara al filtre a través del tub
traqueal, a causa del pes del filtre.
El monòxid de carboni no és separat en el filtre, sinó transformat en anhídrid carbònic per mitjà d'un catalitzador a
què s'incorpora oxigen de l'aire ambient, contenint com a mínim un 17per 100 en volum d'oxigen.
És precís tenir en compte, que no sempre és possible utilitzar màscares dotades únicament de filtre contra CO, ja que
perquè aquests resulten eficaços, és necessari que ocorreguí dos circumstàncies; que existeixi prou percentatge
d'oxigen respirable i que la concentració de CO no sobrepassi determinats límits que varien segons la naturalesa del
mateix. Quan tals requisits no existeixen s'utilitzarà un equip semi-autónomo d'aire fresc o un equip autònom per
mitjà d'aire comprimit purificat.
VIDA MITJANA D'UN FILTRE
Els filtres mecànics, es reemplaçaran per altres quan els seus passos d'aire estiguin obstruïts per la pols filtrada, que
dificulten la respiració a través d'ells.
Els filtres contra monòxid de carboni, tindran una vida mitjana mínima de seixanta minuts.
Els filtres mixtos i químics, tenen una vida mitjana mínima en funció de l'agent agressiu així per exemple contra
amoníac serà de dotze minuts; contra clor serà de quinze minuts; contra anhídrid sulfurós serà de deu minuts; contra
àcid sulfhídric serà de trenta minuts.
En determinades circumstàncies es suscita la necessitat de protegir els òrgans respiratoris al propi temps que el cap i
el tronc com en el cas dels treballs amb doll d'arena, pintura aerogràfica o operacions en què la calor és factor
determinant.
En el doll d'arena, tant quan s'opera amb arena silícia, com amb granalla d'acer, l'operari es protegirà amb un
escafandre d'alumini endurit dotat del corresponent sistema d'aireig, per mitjà de presa d'aire exterior.
En aquells casos en què sigui necessari cobrir el risc de calor s'utilitzin caputxes d'amiant amb espiera de vidre
refractari i en molts casos amb dispositius de ventilació.
LLISTA INDICATIVA I NO EXAHUSTIVA D'ACTIVITATS I SECTORS D'UTILITZACIÓ D'AQUESTS
EPIS:
Equips de protecció respiratòria:
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-

Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguin existir riscos
d'intoxicació per gas o d'insuficiència d'oxigen.

-

Pintura amb pistola sense ventilació suficient.

-

Ambients amb pols.

-

Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram.

-

Treballs en instal·lacions frigorífiques en què existeixi un risc de fuga de fluid.

14.2.6

Proteccions anticaigudes

Les Normes EN-341, EN353-1, EN-354, EN-355, EN-358, EN-360, EN-361, EN-362, EN-363, EN-364 i EN-365,
estableixen requisits mínims que han de complir els equips de protecció contra caigudes d'alçades, per a ajustar-se als
requisits del R.D. 1407/1992.
En tot el treball en altura amb perill de caiguda eventual, serà perceptiu l'ús de l'Arnés de Seguretat.
CLASSIFICACIÓ DELS EQUIPS ANTICAIGUDES
Segons les prestacions exigides es divideixen en:
Classe A:
Pertanyen a la mateixa els cinturons de subjecció. És utilitzat per a sostenir l'usuari a un punt d'ancoratge anul·lant la
possibilitat de caiguda lliure. Està constituït almenys per una faixa i un o més elements d'amarri.
L'element d'amarrament estarà sempre tens, a fi d'impedir la caiguda lliure. És aconsellable l'ús d'un sistema de
regularització de l'element d'amarrament.
TIPUS 1:
Proveït d'una única zona de connexió. S'utilitzarà en treballs en què no sigui necessària llibertat de moviment o
en desplaçaments de l'usuari en què s'utilitza un sistema de punt d'ancoratge mòbil, com en treballs sobre
cobertes, pedreres, bastides, escales, etc.
TIPUS 2:
Proveït de dos zones de connexió. S'utilitzarà en treballs en què sigui possible fixar l'arnés, abraçant l'element
d'amarrament a un pal, estructura, etc., com en treballs sobre línies elèctriques aèries o telefòniques.
Classe B:
Pertanyen a la mateixa els arnesos de suspensió. És utilitzat per a suspendre l'usuari des d'un o més punts d'ancoratge.
Està constituït per una o diverses bandes flexibles i una o més zones de connexió que permeten, almenys, al tronc i
cap de l'individu la posició vertical estable. S'utilitzarà en treballs en què només existeixen esforços estàtics (pes de
l'usuari), com ara operacions en què l'usuari estigui suspès per l'arnés, elevació i descens de persones, etc., sense
possibilitat de caiguda lliure.
TIPUS 1:
Proveït d'una o diverses bandes flexibles que permeten assentar-se a l'usuari, s'utilitzarà en operacions que
requereixen una determinada duració, permetent a l'usuari realitzar les dites operacions amb la mobilitat que les
mateixes requereixen.
TIPUS 2:
Sense bandes flexibles per a assentar-se, s'utilitzarà en operacions de curta duració.
TIPUS 3:
Proveït d'una banda flexible que permet a l'usuari assentar-se o utilitzar-ho com a arnés toràcic. S'utilitzarà en
operacions d'elevació o descens.
Classe C:
Pertanyen a la mateixa els cinturons de caiguda. És utilitzat per a frenar i detenir la caiguda lliure d'un individu, de
manera que al final l'energia s'absorbeix en gran part pels elements integrants de l'arnés, mantenint els esforços
transmesos a la persona per davall d'un valor prefixat. Està constituït essencialment, per un arnés amb faixa o sense i
un element d'amarri, que pot estar proveït d'un amortidor de cada.
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TIPUS 1:
Constituït per un arnés toràcic amb faixa o sense i un element d'amarrament.
TIPUS 2:
Constituït per un arnés extensiu al tronc i cames, amb faixa o sense i un element d'amarrament.
Tots els cinturons de seguretat, independentment de la seva classe i tipus, presentaran una etiqueta o semblant,
en la que s’indica: Classe i tipus d’arnès; longitud màxima de l'element d'amarrament i any de fabricació.
Arnés de seguretat:
De subjecció:
-

Denominats de Classe -A-, s'utilitzaran en aquells treballs que l'usuari no ha de fer grans desplaçaments.
Impedeix la caiguda lliure.

-

Classificació. Tipus I: Amb només una zona de subjecció. Tipus II: Amb dos zones de subjecció.

-

Components. Tipus I: Faixa, sivella, corda o banda d'amarrament, argolla i mosquetó.

-

La corda d'amarrament tindrà un diàmetre mínim de 10 mm.

-

Separació mínima entre els forats de la sivella, 20mm.

Característiques geomètriques:
-

Faixa: Formada amb bandes de dimensions iguals o superiors a les indicades a continuació: Separació mínima de
forats per a la sivella, 20 mm. Corda d'amarrament: diàmetre mínim 10 mm.

Característiques mecàniques:
-

Valors mínims requerits, per mitjà de mètodes establerts en la norma Tècnica Reglamentària NT-13.

-

Faixes de cuiro: Resistència a la ruptura per tracció, no inferior a 2,8 Kg. /mm, no s'apreciarà a simple vista cap
clavilla o clavill. La resistència a esgarrar-se, no serà inferior a 10 Kg. /mm de grossària.

-

Faixes de material tèxtil o mixt: Resistència a tracció, tindran una càrrega de ruptura igual o superior a 1000 Kg.

-

Elements metàl·lics: Resistència a tracció, tindran una càrrega de ruptura igual o superior a 1000 Kg.

-

Elements d'amarrament: Resistència de tracció, la càrrega de ruptura ha de ser superior a 1200 Kg.

-

Zona de connexió: La càrrega de ruptura del conjunt ha de ser superior a 1000 Kg.

Recepció :
-

Els cantells o bords no han de tindre arestes vives, que puguin ocasionar molèsties innecessàries. No tindrà
entroncaments i esfilagarsats.

-

Bandes d'amarrament: no ha de tindre entroncaments.

-

Costures: Seran sempre en línia recta.

LLISTA INDICATIVA I NO EXAHUSTIVA D'ACTIVITATS QUE PODEN
UTILITZACIÓ D'AQUESTS EQUIPS.
-

Treballs en bastides.

-

Muntatge de peces prefabricades.

-

Treballs en pals i torres.

-

Treballs en cabines de grues situades en altura.

-

Treballs en cabines de conductor d'estibadors amb ganxo elevadora.

-

Treballs en emplaçaments de torres situats en altura.

-

Treballs en pous i canalitzacions.
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REQUERIR LA

14.3 Requisits dels equips de protecció col·lectiu
14.3.1

Condicions tècniques de les proteccions col·lectives

MANTENIMENT DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA.
Les proteccions col·lectives requereixen d'una vigilància en el seu manteniment que garanteixi la idoneïtat del seu
funcionament per al fi que van ser instal·lades. Aquesta tasca deu ser realitzada pel Delegat de Prevenció, apartat d.,
article 36 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, qui revisarà la situació d'aquests elements amb la periodicitat
que es determini en cada cas i que com a pauta general s'indica a continuació.
-

Elements de xarxes i proteccions exteriors, en general, baranes, baranes, etc. (setmanalment).

-

Elements de bastimentada, suports, ancoratges, traves, plataformes, etc. (setmanalment).

-

Estat del cable de les grues torre independentment de la revisió diària del gruista (setmanalment).

-

Instal·lació provisional d'electricitat, situació de quadres auxiliars de plantes, quadres secundaris, clavilles, etc.
(setmanalment).

-

Extintors, magatzem de mitjans de protecció personal, farmaciola, etc. (mensualment).

-

Neteja de dotacions de les casetes de serveis higiènics, vestuaris, etc. (setmanalment).

CONDICIONS PARTICULARS DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES.
A) Visera de protecció accés a obra:
-

La protecció del risc existent en els accessos dels operaris a l'obra es realitzarà per mitjà de la utilització de
viseres de protecció.

-

La utilització de la visera de protecció es justifica en l'article 190 de l'Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre
i Ceràmica.

-

Estaran formades per una estructura metàl·lica com a element sustentador dels taulers, d'amplària suficient per a
l'accés del personal, prolongant-se cap a l'exterior del bord de forjat 2'5 m. i senyalitzant-se convenientment.

Els taulers que formen la visera de protecció hauran de formar una superfície perfectament quallada.
B) Instal·lació elèctrica provisional d'obra:
a) Xarxa elèctrica:
- La instal·lació provisional d'obra estarà d'acord amb la ITC-BT-33 i instruccions complementàries.
- Tots els conjunts d'aparells emprats en les instal·lacions d'obres han de complir les prescripcions de la norma
UNE-EN 60.349 -4.
- En els locals de serveis (oficines, vestuaris, locals sanitaris, etc.) seran aplicables les prescripcions tècniques
recollides en la ITC-BT-24.
- Durant la fase de realització de la instal·lació, així com durant el manteniment de la mateixa, els treballs
s'efectuaran sense tensió en les línies, es verificarà aquesta circumstància amb un comprovador de tensió.
b) Presa de terra:
- Les preses de terra podran estar constituïdes per plaques o piques verticals.
- Les plaques de coure tindran un grossària mínim de 2 mm. i la de ferro galvanitzat seran de 2.5 Mm.
- Les piques d'acer galvanitzat seran de 25 Mm. de diàmetre com a mínim, les de coure de 14 mm. de diàmetre
com a mínim i els perfils d'acer galvanitzat de 60 Mm. de costat com a mínim.
C) Cables de subjecció de cinturó de seguretat i ancoratges:
-

Els cables de seguretat, una vegada muntats en l'obra i abans de la seva utilització, seran examinats i provats amb
vista a la verificació de les seves característiques i a la seguretat del treball dels mateixos.

-

Aquests proves es repetiran cada vegada que siguin objectes de trasllat, modificacions o reparacions
d'importància.

-

Tindran prou resistència per a suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord amb la seva funció
protectora.
Plaça Verdaguer, 2
08960 – Sant Just Desvern
Telèfon 93 480 48 00
Fax 93 480 48 79
c/e: ajuntament@santjust.cat

D) Marquesines:
-

Hauran de complir les següents característiques:
a.

Longitud mínima de volat 2,5 metres des del bord del forjat.

b.

Separació màxima entre mordasses de 2 metres.

c.

Resistència a un impacte sobre la seva superfície, igual o menor de 600 Kg. /m2.

-

Les marquesines estaran formades per plataformes de taulers de 50 Mm. de grossària, separats lleugerament entre
ells, de manera que en cas de pluja impedeixin que es formen acumulacions d'aigua en la seva superfície, però al
mateix temps hauran d'impedir que la ferramenta material que impacta en ella, pugui col·locar-se entre els
intersticis dels taulers de la plataforma.

-

Perquè aquesta protecció compleixi amb allò que s'ha programat, la seva longitud haurà de ser igual a la façana
(exterior i/o interior) de l'edifici en construcció.

E) Xarxes:
-

La Norma UNE-EN 1263 Parts 1 i 2, estableix les característiques, tipus i requisits generals que han de satisfer
les xarxes de seguretat utilitzades en determinats llocs de treball per a protegir a les persones exposades als riscos
derivades de caiguda d'altura.

-

La protecció del risc de caiguda al buit pel bord perimetral es farà per mitjà de la utilització de xarxes sobre
pescants tipus forca. A més es protegirà el desencofrat per mitjà de xarxes, ancorades al perímetre dels forjats.

-

Les xarxes utilitzades seran de poliamida, de 100 x 100 mm., amb suports tipus forca col·locades a 4,50 m., llevat
que el replantejament no ho permeti. En cap cas els pescants sobrepassaran els 5,00 m. de separació.

-

Portaran corda perimetral de cèrcol nugada a la malla i per a realitzar els entroncaments, així com per al trava
dels trams de malla a les perxes, i serà major de 8 mm.

-

L'extrem inferior de la xarxa s'amarrarà a ganxos metàl·lics embeguts en el forjat separades com a màxim 1,00
m., el lligat dels mòduls entre si serà amb corda de poliamida de diàmetre 3 Mm.

-

Els trams de malla es cosiran entre ells amb el mateix tipus de corda de poliamida i mai amb fils d'aram o cable,
de manera que no deixen buits.

F) Mallats:
-

Els buits horitzontals interiors es protegiran amb malles electrosoldades de resistència i malla adequada, indicat
quan aquests siguin de reduïda grandària (normalment menor de 2 m2).

-

En obra disposem de malles d'acer electrosoldat, en diferents elements estructurals, per la qual cosa és un element
comú.

-

Les malles es componen de dos sistemes de fil d'aram o barres paral·lels, d'acer estirat en fred, o trefilatge,
formant retícula ortogonal i unida per mitjà de soldadura elèctrica en els seus punts de contacte.

-

Per la seva condició de resistència a esforços tallants de cada nus soldat, és ideal per a la retenció de materials i
objectes en la protecció de buits de forjats.

-

Els avantatges que poden obtenir amb l'ocupació de malles electrosoldades són: fàcil col·locació en obra, estalvi
de treball, bon ancoratge al forjat perquè forma part d'ell, supressió de ganxos, etc.

G) Tanca d'obra:
-

Haurà de realitzar-se el tanca del perímetre de l'obra, segons plans i abans de l'inici de l'obra.

-

Tindran almenys 2 metres d'alçada.

-

Disposaran de porta gran per a accés de vehicles de 4 metres d'amplària i porta independent per a accés de
personal.

-

Haurà de mantenir-se fins a la conclusió de l'obra o si és el cas, a la seva substitució pel tancat definitiu.

H) Plataformes d'Entrada/Sortida de materials:
-

S'utilitzarà aquest tipus de plataformes per a la recepció dels materials en planta.

-

Es col·locaran en totes les plantes dels forjats, estant perfectament apuntalades per a garantir la seva estabilitat.

-

L'ample de la plataforma serà almenys de 60 cm. i anirà proveïda de baranes que impedeixin la caiguda dels
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treballadors.
I) Protecció contra incendis:
-

En els centres de treball s'observaran les normes que, per a prevenció i extinció d'incendis, estableixin els
següents apartats d'aquest capítol i en el Pla d'Emergència que acompanya aquest Plec de Seguretat i Salut. Així
mateix, en les indústries o treballs amb risc específic d'incendi, es compliran les prescripcions imposades pels
reglaments tècnics generals o especials, dictats per la Presidència del Govern, o per altres departaments
ministerials, en l'àmbit de les seves respectives competències, així com les corresponents ordenances municipals.

-

Els extintors seran de pols polivalent, revisant-se periòdicament tal com estableix el Pla d'Emergència.

J) Encofrats continus:
-

La protecció efectiva del risc de caiguda en aquesta obra dels operaris des d'un forjat en execució al forjat inferior
es realitzarà per mitjà de la utilització d'encofrats continus.

-

Es justifica la utilització d'aquest mètode de treball basant-se en que l'ocupació d'altres sistemes com la utilització
de plataformes de treball inferiors, passarel·les superior o l'ocupació de l'arnés de seguretat basant-se en el que
disposen els articles 192 i 193 de l'ordenança laboral de la construcció, són de totes tots inviables.

-

L'empresa constructora deurà per mitjà del Pla de Seguretat, justificar l'elecció d'un determinat tipus d'encofrat
continu entre l'oferta comercial existent.

-

Compliran el que disposa l'apartat 11 de la part C de l'annex IV del Reial Decret 1627/1997.

K) Taulers:
-

La protecció dels riscos de caiguda al buit pels buits existents en el forjat es realitzarà per mitjà de la col·locació
de taulers de fusta.

-

Aquests buits es refereixen als que es realitzen en obra per al pas d'ascensors, muntacàrregues i petits buits per a
conductes d'instal·lacions.

-

La utilització d'aquest mig de protecció es justifica en l'article 21 de l'Ordenança General de Seguretat i Higiene
en el Treball.

-

Els taulers de fusta hauran de tenir la resistència adequada i estaran formats per un quallat de taulers de fusta de 7
x 20 cm. subjectes inferiorment per mitjà de tres taulers transversals, tal com s'indica en els Plans.

L) Corredors de seguretat :
a) Porticats:
- Podran realitzar-se els pòrtics amb peus dreta i llinda de taulers embridats, fermament subjectes al terreny i
coberta quallada de taulers. Aquests elements també podran ser metàl·lics (els pòrtics amb tub o perfils i la
coberta de xapa).
- Seran capaços de suportar l'impacte dels objectes que es prevegin puguin caure (600 Kg. /m2), podent
col·locar elements amortidors sobre la coberta.
b) Passarel·les:
- S'utilitzaran les passarel·les com a elements de protecció col·lectiva per a navegar amb seguretat per rases de
fonamentació, fonamentacions, forjats en construcció i en general per aquells llocs en què la circulació de les
persones no es realitzi sobre sòl uniforme i estable.
- Les passarel·les utilitzades en aquesta obra seran de 60 cm. d'ample.
M) Baranes:
-

Es col·locaran baranes en el perímetre de totes les plantes de l'immoble, així com en els buits interiors que
representi un risc potencial de caiguda, a mesura que es van realitzant els forjats.

-

Així mateix es col·locaran baranes en el perímetre de la zona d'excavació i en tots aquells punts de l'obra on
existeixi un potencial risc de caiguda.

-

Hauran de tenir la suficient resistència per a garantir la retenció de persones (150 Kg. /ml).

-

Tindran llistó intermedi, sòcol de 20 cm. i passamans, amb la resistència adequada per a la retenció de persones.

-

A més les escales estaran totes elles amb baranes tant en les rampes com en els altiplans.
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-

L'alçada serà almenys de 90 cm., sent recomanable la utilització de baranes amb alçada d'1,00 metres.

CRITERIS GENERALS D'UTILITZACIÓ DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES:
Respecte als mitjans de protecció col·lectiva que s'utilitzaran per a la prevenció dels riscos detectats en la Memòria de
Seguretat, s'hauran de complir les condicions següents:
A) La protecció col·lectiva ha estat dissenyada en funció de la tipologia concreta de l'obra, tenint una atenció especial
a la senyalització.
B) Les proteccions col·lectives d'aquesta obra, estaran disponibles per al seu ús immediat abans de la data decidida
per al seu muntatge, segons el que preveu el pla d'execució de l'obra.
C) Les proteccions col·lectives seran noves, a estrenar, si els seus components tenen caducitat d'ús reconeguda.
D) Les proteccions col·lectives seran instal·lades prèviament abans d'iniciar qualsevol treball que requereixi el seu
muntatge. Queda prohibit el començament d'un treball o activitat que requereixi protecció col·lectiva, fins que
aquesta estigui muntada completament dins de l'àmbit del risc que neutralitza o elimina.
E) Per a al muntatge de les proteccions col·lectives, es tindrà en compte les directrius de la Direcció d'obra.
F) Es desmuntarà immediatament, tota protecció col·lectiva que s'estigui utilitzant, en la que s'observen
deterioraments amb disminució efectiva de la seva qualitat real. Se substituirà a continuació el component
deteriorat i es tornarà a muntar la protecció col·lectiva una vegada resolt el problema.
G) Durant la realització de l'obra, pot ser necessari variar el mode o la disposició de la instal·lació de la protecció
col·lectiva prevista. De totes maneres, s'adoptaren les mesures apropiades en cada cas amb el vistiplau de la
Direcció d'obra.
H) Les proteccions col·lectives projectades en aquests treballs, estan destinades a la protecció dels riscos de tots els
treballadors de l'obra. És a dir, treballadors de l'empresa principal, els de les empreses concurrents
(subcontractades), empreses col·laboradores, treballadors autònoms, visites dels tècnics de la direcció d'obra o de
la propietat i visites de les inspeccions d'organismes oficials o d'invitats per diferents causes.
I) L'empresa Principal (contractista) realitzarà el muntatge, manteniment i retirada de la protecció col·lectiva pels
seus mitjans o per mitjà de subcontractació, responent davant de la Direcció d'obra, segons les clàusules que
penalitzen del contracte d'adjudicació d'obra i del Plec de Condicions Tècniques Particulars.
J) El muntatge i ús correcte de la protecció col·lectiva definida, és preferible a l'ús d'equips de protecció individual
per defensar-se d'un risc idèntic.
K) En cas d'accident a alguna persona per la fallada de les proteccions col·lectives, es procedirà segons les normes
legals vigents, avisant a més sense retard, a la Direcció d'obra.
L) L'Empresa Principal (contractista) mantindrà en la posició d'ús previst i muntades, les proteccions col·lectives que
fallen per qualsevol causa, fins que es realitzi la investigació pertinent de la fallada, amb l'assistència express a de
la Direcció.
AUTORITZACIÓ PER A UTILITZACIÓ DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES:
Es revisarà i posteriorment s'autoritzarà la utilització de les Proteccions Col·lectives. L'objectiu fonamental de la
formalització del present protocol és deixar constància documental de l'estat i ús de les proteccions col·lectives a
utilitzar en l'obra.
Serà necessària la amb l'autorització prèvia del Coordinador de Seguretat i Salut o Direcció Facultativa per a la
utilització de les proteccions.
Mensualment es revisaran totes les proteccions col·lectives presents en obra per a la seva autorització d'ús.
14.3.2

Normes que afecten els mitjans de protecció col lectiva que estan normalitzats i que s’utilitzaran a
l’obra
Relació de Fitxes tècniques :
XARAXES DE SEGURETAT VERTICALS
 Sistema de protecció col·lectiva consistent en xarxes verticals que impedeixen la caiguda de persones i
objectes a través de façanes o de buits verticals de l'edifici en construcció.
 Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta d'especificacions tècniques i
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normatives establertes en la taula següent.
NORMA EN/ISO

NORMA UNE

TÍTOL

EN 919

UNE-EN
919:1996

Corda de fibra per a usos diversos. Determinació de certes
propietats físiques i mecàniques.

EN ISO 9001

UNE-EN ISO
9001:1994

Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat
en el disseny, el desenvolupament, la producció, la
instal·lació i el servei postvenda.

EN ISO 9002

INE-EN ISO
9002:1994

Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat
en el disseny, el desenvolupament, la producció, la
instal·lació i el servei postvenda.

ISO 554

UNE 7520:1994

Atmosferes normals per a condicionament o assajos.
Especificacions

UNE-EN 12621

Xarxes de seguretat. Part 1 : Requisits de seguretat,
mètodes d'assaig.

UNE-EN 12621

Xarxes de seguretat. Part 2 : Requisits de seguretat per
als límits d'instal·lació.
NTP-124 editada per l'INSHT

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
 Els draps de les xarxes hauran de portar el certificat AENOR

XARAXES DE SEGURETAT PER A FORCA O PESCANT
 Sistema de protecció col·lectiva consistent en xarxes verticals sustentades per mitjà de pescants tipus
forca i que impedeixen la caiguda de persones i objectes a través de façanes o de buits verticals de
l'edifici en construcció.
 Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta d'especificacions tècniques i
normatives establides en la taula següent.
NORMA EN/ISO

NORMA UNE

TÍTOL

EN 919

UNE-EN
919:1996

Corda de fibra per a usos diversos. Determinació de certes
propietats físiques i mecàniques.

EN ISO 9001

UNE-EN ISO
9001:1994

Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat
en el disseny, el desenvolupament, la producció, la
instal·lació i el servei postvenda.

EN ISO 9002

INE-EN ISO
9002:1994

Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat
en el disseny, el desenvolupament, la producció, la
instal·lació i el servei postvenda.

ISO 554

UNE 7520:1994

Atmosferes normals per a condicionament o assajos.
Especificacions

UNE-EN 12621

Xarxes de seguretat. Part 1 : Requisits de seguretat,
mètodes d'assaig.

UNE-EN 12621

Xarxes de seguretat. Part 2 : Requisits de seguretat per
als límits d'instal·lació.
NTP-124 editada per l'INSHT

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
 Els draps de les xarxes hauran de portar el certificat AENOR

XARAXES DE SEGURETAT SOTA FORJA RECUPERABLE
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 Sistema de protecció col·lectiva consistent en xarxes verticals que impedeixen la caiguda de persones i
objectes a través de façanes o de buits verticals de l'edifici en construcció.
 Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta d'especificacions tècniques i
normatives establertes en la taula següent.
NORMA EN/ISO

NORMA UNE

TÍTOL

EN 919

UNE-EN
919:1996

Corda de fibra per a usos diversos. Determinació de certes
propietats físiques i mecàniques.

EN ISO 9001

UNE-EN ISO
9001:1994

Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat
en el disseny, el desenvolupament, la producció, la
instal·lació i el servei postvenda.

EN ISO 9002

INE-EN ISO
9002:1994

Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat
en el disseny, el desenvolupament, la producció, la
instal·lació i el servei postvenda.

ISO 554

UNE 7520:1994

Atmosferes normals per a condicionament o assajos.
Especificacions

UNE-EN 12621

Xarxes de seguretat. Part 1 : Requisits de seguretat,
mètodes d'assaig.

UNE-EN 12621

Xarxes de seguretat. Part 2 : Requisits de seguretat per
als límits d'instal·lació.
NTP-124 editada per l'INSHT

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
 Els draps de les xarxes hauran de portar el certificat AENOR
 Són recuperables al 100% del seu conjunt.
XARAXES DE SEGURETAT SOTA FORJA D’UN SOL ÚS
 Sistema de protecció col·lectiva consistent en xarxes verticals que impedeixen la caiguda de persones i
objectes a través de façanes o de buits verticals de l'edifici en construcció.
 Seran d’un sol ús, rebutjant-se posteriorment.
 Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta d'especificacions tècniques i
normatives establertes en la taula següent.
NORMA EN/ISO

NORMA UNE

TÍTOL

EN 919

UNE-EN
919:1996

Corda de fibra per a usos diversos. Determinació de certes
propietats físiques i mecàniques.

EN ISO 9001

UNE-EN ISO
9001:1994

Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat
en el disseny, el desenvolupament, la producció, la
instal·lació i el servei postvenda.

EN ISO 9002

INE-EN ISO
9002:1994

Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat
en el disseny, el desenvolupament, la producció, la
instal·lació i el servei postvenda.

ISO 554

UNE 7520:1994

Atmosferes normals per a condicionament o assajos.
Especificacions

UNE-EN 12621

Xarxes de seguretat. Part 1 : Requisits de seguretat,
mètodes d'assaig.

UNE-EN 12621

Xarxes de seguretat. Part 2 : Requisits de seguretat per
als límits d'instal·lació.
NTP-124 editada per l'INSHT
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
 Els draps de les xarxes hauran de portar el certificat AENOR
 Són d’un sol ús, procedint posteriorment a la seva destrucció.

MALLATS ELECTROSOLDATS
 Sistema de protecció col·lectiva consistent en xarxes verticals que impedeixen la caiguda de persones i
objectes a través de façanes o de buits verticals de l'edifici en construcció.
 Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta d'especificacions tècniques i
normatives establertes en la taula següent.
NORMA EN/ISO

NORMA UNE

TÍTOL
Hauran de complir la instrucció EHE relativa als acers
utilitzats en les obres de construcció.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
 Estaran embegudes en la massa de forjat almenys 1 metre.

BARANES DE SEGURETAT
 Sistema de protecció col·lectiva consistent en la col·locació de baranes provisionals d'obra per les
vores de forjats, escales i buits, amb l'objecte d'impedir la caiguda de persones i objectes.
 Haurien de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNEIX, les especificacions recollides pel
RD 1627/1997 ANNEX IV. Disposicions mínimes de seguretat i de salut que haurien d'aplicar-se en
les obres, en concret en la Part C: disposicions mínimes específiques relatives a llocs de treball en les
obres en l'exterior dels locals. Punt 3. Caigudes d'altura. En defecte d'això, seran d'aplicació les
especificacions recollides per la OGSHT Art. 23 Baranes i Plints.
 Així mateix haurien de complir les especificacions tècniques i normatives establertes en la taula
següent.
NORMA EN/ISO

NORMA UNE

TÍTOL

EN ISO 9001

UNE-EN ISO
9001:1994

Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat
en el disseny, el desenvolupament, la producció, la
instal·lació i el servei postvenda.

EN ISO 9002

INE-EN ISO
9002:1994

Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat
en el disseny, el desenvolupament, la producció, la
instal·lació i el servei postvenda.
Ordenança Laboral de Construcció Vidre i Ceràmica Orde de
28.8.1970, BB. OO. EE. De 5, 7, 8 i 9 - 1970
Ordenança General de Seguretat o Higiene en el Treball
Decret d'11.3.1971 i Orde de 9.3.1971. BB. OO. EE. De 16 i
17-3-1971
REIAL DECRET 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per
a la utilització pels treballadors dels equips de treball.
REIAL DECRET 1627/1997. Estableix les disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres, (MINISTERI
PRESIDÈNCIA, BOE núm. 256, de 25 d'octubre de 1997).
REIAL DECRET 486/1997, de 14 d'abril, pel qual
s'estableixin les disposicions mínimes de seguretat i salut en
els llocs de treball.
Directiva 89/654/CEE, de 30 de novembre de 1989, estableix
les disposicions mínimes de seguretat i de salut en els llocs de
treball.
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NTP-123 editada per l'INSHT
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
 Hauran de portar passamans, llistó intermedi i sòcol, que cobrirà 20 cm.
 Hauran de ser almenys de 90 cm. d'alçada
 Les baranes seran capaces de resistir una càrrega de 150 Kg per metre lineal.
PLATAFORMA D’ENTRADA- EIXIDA DE MATERIALS
 Plataforma metàl·lica volada, sustentada per mitjà de puntals de tipus metàl·lic capaç de permetre la
descàrrega d'objectes volats per la grua torre, sense necessitat que l'operari hagi de treure el cap a
l'exterior.
 Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta d'especificacions tècniques i
normatives establides en la taula següent.
NORMA EN/ISO

NORMA UNE

TÍTOL

EN ISO 9001

UNE-EN ISO
9001:1994

Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat
en el disseny, el desenvolupament, la producció, la
instal·lació i el servei postvenda.

EN ISO 9002

INE-EN ISO
9002:1994

Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat
en el disseny, el desenvolupament, la producció, la
instal·lació i el servei postvenda.
Ordenança Laboral de Construcció Vidre i Ceràmica Orde de
28.8.1970, BB. OO. EE. De 5, 7, 8 i 9 - 1970
Ordenança General de Seguretat o Higiene en el Treball
Decret d'11.3.1971 i Orde de 9.3.1971. BB. OO. EE. De 16 i
17-3-1971
REIAL DECRET 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per
a la utilització pels treballadors dels equips de treball.
REIAL DECRET 1627/1997. Estableix les disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres, (MINISTERI
PRESIDÈNCIA, BOE núm. 256, de 25 d'octubre de 1997).
REIAL DECRET 486/1997, de 14 d'abril, pel qual
s'estableixin les disposicions mínimes de seguretat i salut en
els llocs de treball.
Directiva 89/654/CEE, de 30 de novembre de 1989, estableix
les disposicions mínimes de seguretat i de salut en els llocs de
treball.
REIAL DECRET 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual
s'estableixin les disposicions mínimes de seguretat i salut per
a la utilització pels treballadors dels equips de treball.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
 Disposaran del marcat CE, no podent-se utilitzar en l'obra plataformes sense l'autorització prèvia del
Coordinador de Seguretat.

XARAXES DE SEGURETAT PER A BARANES
 Sistema de protecció col·lectiva consistent en xarxes verticals que impedeixen la caiguda de persones i
objectes a través de façanes o de buits verticals de l'edifici en construcció.
 Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta d'especificacions tècniques i
normatives establertes en la taula següent.
NORMA EN/ISO
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NORMA UNE

TÍTOL

EN 919

UNE-EN
919:1996

Corda de fibra per a usos diversos. Determinació de certes
propietats físiques i mecàniques.

EN ISO 9001

UNE-EN ISO
9001:1994

Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat
en el disseny, el desenvolupament, la producció, la
instal·lació i el servei postvenda.

EN ISO 9002

INE-EN ISO
9002:1994

Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la qualitat
en el disseny, el desenvolupament, la producció, la
instal·lació i el servei postvenda.

ISO 554

UNE 7520:1994

Atmosferes normals per a condicionament o assajos.
Especificacions

UNE-EN 12621

Xarxes de seguretat. Part 1 : Requisits de seguretat,
mètodes d'assaig.

UNE-EN 12621

Xarxes de seguretat. Part 2 : Requisits de seguretat per
als límits d'instal·lació.
NTP-124 editada per l'INSHT

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
 Els draps de les xarxes hauran de portar el certificat AENOR
14.4 Requisits de la senyalització en matèria de seguretat i salut, vial, etc...
Els mitjans a adoptar en l'organització d'aquesta obra són els encaminats a la senyalització visual. Els camions i
màquines solen disposar de botzines i senyals acústiques, certs productes poden emetre mal olor, però solen arribar a
l'obra amb les senyalitzacions muntades. Els mitjans utilitzats sovint estan tipificats i el mercat ofereix una àmplia
gamma de productes que cobreixen perfectament les demandes en els següents grups de mitjans de senyalització:
1. BALISAMENTS
S'utilitzarà en aquesta obra per a fer visibles els obstacles o objectes que puguin provocar accidents. En
particular, s'usarà en la implantació de petits treballs temporals com per a obrir un pou, col·locar un pal, etc.
2. ETIQUETES, CINTES, GARLANDES, LLUMINOSOS I DESTELLANTS
En aquesta obra s'utilitzaran els senyals que s'estimen oportunes, acompanyades amb frases que es poden
redactar en colors distints, cridaners, que especifiquin perills o indicacions de posició, situació, advertència,
utilització o ús del producte contingut en els envasos.
3. SENYALS
Les que s'utilitzaran en aquesta obra respondran a convenis internacionals i s'ajustaran a la normativa actual.
L'objectiu és que siguin conegudes per tots.
3.1. Senyalització d'obra.
Aquesta senyalització complirà amb el contingut del Reial Decret 485 de 14 d'abril d'1.997 que desenvolupi
els preceptes específics sobre senyalització de riscos en el treball segons la Llei 31 de 8 de novembre de 1995
de prevenció de riscos laborals.
3.2. Senyalització vial.
Aquesta senyalització complirà amb el nou -Codi de Circulació- i la Instrucció de carreteres 8.3-IC.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS SENYALS.
S'utilitzaran senyals noves i normalitzades segons la Instrucció de carreteres 8.3-IC.
En el muntatge dels senyals haurà de tenir present :
a. Tant el risc de ser atropellat pels vehicles que circulen per la zona de les obres com el risc de caure des d'una
determinada alçada alhora que s'instal·la un senyal.
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b. Es tindrà sempre present, que normalment la senyalització vial es munta i desmunta amb la zona de les obres
oberta al tràfic rodat, i que els conductors que no saben que es troben amb aquesta activitat, circulen
confiadament, per tant, és una operació crítica amb un alt risc tant para als operaris que treballen com para als
usuaris de la via que es poden veure sorpresos inesperadament.
14.5 Requisits d’utilització i manteniment dels útils i ferramentes portàtils
Es revisarà i posteriorment s'autoritzarà l'ús d'equips de treball. L'objectiu fonamental és deixar constància
documental de la conformitat de recepció dels Equips de Treball en funció del compliment dels requisits de seguretat
establerts en el R.D. 56/1995, de 20 de gener pel qual es modifica l'anterior R.D. 1.215/1997, de 18 de juny sobre
utilització d'Equips de Treball a emprar als diferents talls vinculats a aquesta obra.
-

S'elegiran els equips de treball més adequats per garantir i mantenir unes condicions de treball segures.

-

Les dimensions dels equips de treball hauran d'estar adaptades a la naturalesa del treball i a les dificultats
previsibles i hauran de permetre la circulació sense perill.

-

Els Equips de Treball a utilitzar en obra hauran de ser nous sempre que sigui possible. En cas que aquests equips
siguin reutilitzats i en funció dels seus tipus hauran de disposar dels seus projectes tècnics específics d'instal·lació
i posada en marxa o els certificats del fabricant o empresa de lloguer en el qual s'indiqui que han estat revisats i
en el qual que es trobin en perfecte estat d'utilització en obra.

-

No es podrà utilitzar cap equip de treball motoritzat que no compleixi amb els requisits indicats en el paràgraf
anterior, els quals hauran de ser comprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut o Direcció Facultativa, que
procedirà a donar el seu vistiplau.

-

Quan no existeixi una norma oficial de certificació administrativa de Seguretat, els Equips de Treball hauran de
disposar de la garantia escrita del fabricant o subministrador que certifiqui que els mateixos responen a les
prestacions de seguretat requerides per la reglamentació vigent al nostre país, en les condicions de servei i
utilització per ell descrites. L'Empresari Principal (Contractista) elegirà entre els productes del mercat aquell que
reuneixi les condicions de qualitat i seguretat en la seva utilització segons les seves prestacions, exigint al
fabricant o a subministrador els certificats que ho avalin.

-

Per a l'esmentada normalització interna haurà de comptar amb el vistiplau del Coordinador en matèria de
Seguretat i Salut per a aquesta obra.

-

Hi haurà al magatzem una reserva d'accessoris i recanvis per als equips d'obra, a fi de garantir la reposició dels
mateixos.

-

En aquesta previsió es tindrà en compte la vida útil dels Equips de Treball i la seva data de caducitat.

-

El control afectarà tot equip inclòs en l'àmbit d'aplicació dels Reials Decrets 56/1995, de 20 de gener pel qual es
modifica l'anterior RD. 1.215/1997, de 18 de juny sobre utilització d'Equips de Treball a emprar als diferents talls
vinculats a aquesta obra, i es realitzarà per l'empresari responsable de l'equip, assegurant-se que han estat
compreses les condicions de recepció, muntatge, utilització i manteniment per part dels seus operadors i usuaris.

14.6 Requisits d’utilització i manteniment dels mitjans auxiliars
Es revisarà i posteriorment s'autoritzarà la utilització dels mitjans auxiliars d'obra. Caldrà reflectir en una acta,
l'objectiu fonamental de la qual la formalització del document és deixar constància documental de l'estat operatiu i ús
dels mitjans auxiliars a utilitzar en l'obra. En aquesta obra s'entenen per mitjans auxiliars aquells elements no
motoritzats (bastides tubulars, plataformes, bastides penjats, torretes de formigonat, bastides de façana, plataformes
de E/S de materials, escales de mà, etc.). Els elements motoritzats tenen la consideració de màquines i compliran el
que estableix el document corresponent. Els mitjans auxiliars a utilitzar en obra haurien de ser preferiblement nous,
disposaran obligatòriament de marcat CE (en casos excepcionals si no disposen de marcat CE, haurien de ser
homologats per organisme competent). En cas de ser reutilitzats es comprovarà el seu estat, vida útil i es realitzarà
prova de servei. Els mitjans provinents d'empreses dedicades al lloguer d'aquests elements contaran amb certificat de
revisió, posada a punt i ús, emès per aquesta. Serà necessària la amb l'autorització prèvia del Coordinador de
Seguretat i Salut o Direcció Facultativa per a la utilització de qualsevol dels mitjans auxiliars utilitzats en aquesta
obra.
Especificacions particulars introduïdes pel RD 2177/2004:
1. Les escales de mà es revisaran periòdicament, prohibint l'ús d'escales improvisades o de fusta pintades.
2. Els següents tipus de bastides utilitzats en aquesta obra, per a ser autoritzats hauran de disposar d'un plans de
muntatge, d'utilització i desmuntatge, realitzat per persona autoritzada:
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a.

Plataformes suspeses de nivell variable (d'accionament manual o motoritzades), i plataformes elevadores
sobre pal.

b.

Bastides constituïts amb elements prefabricats recolzats sobre terreny natural, soleres de formigó, forjats,
volades o altres elements l'altura del qual, des del nivell inferior de suport fins a la coronació de la
bastimenta, excedeixi de sis metres o disposen d'elements horitzontals que salven vols i distàncies superiors
entre suports de més de huit metres. S'exceptuen els bastides de cavallets.

c.

Bastides instal·lats en l'exterior, sobre terrats, cúpules, teulades o estructures superiors la distància dels
quals entre el nivell de suport i el nivell del terreny o del sòl excedeixi de 24 metres d'alçada.

d.

Torres d'accés i torres de treball mòbils en què els treballs s'efectuen a més de sis metres d'altura des del
punt d'operació fins al sòl.

No obstant, quan es tracte de bastides que, a pesar d'estar inclosos entre els anteriorment citats, disposen del
marcat CE, per ser-los d'aplicació una normativa específica en matèria de comercialització, el citat plans podrà
ser substituït per les instruccions específiques del fabricant, proveïdor o subministrador, sobre el muntatge, la
utilització i el desmuntatge dels equips, llevat que aquetes operacions es realitzen de forma o en condicions o
circumstàncies no previstes en les instruccions.
3. Els bastides només podran ser muntats, desmuntats o modificats substancialment sota la direcció d'una persona
amb una formació universitària o professional que ho habiliti per a això, i per treballadors que hagin rebut una
formació adequada i específica per a les operacions previstes, que els permeti enfrontar-se a riscos específics de
conformitat amb les disposicions de l'article 5 del RD 1215/1997, destinada en particular a:
a.

La comprensió del pla de muntatge, desmuntatge o transformació del bastida de què es tracti.

b.

La seguretat durant el muntatge, el desmuntatge o la transformació del bastida de què es tracti.

c.

Les mesures de prevenció de riscos de caiguda de persones o d'objectes.

d.

Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques que poguessin afectar
negativament la seguretat del bastida de què es tracti.

e.

Les condicions de càrrega admissible.

f.

Qualsevol altre risc que comporten les mencionades operacions de muntatge, desmuntatge i transformació.

4. Tant els treballadors afectats com la persona que supervisi disposaran del plans de muntatge i desmuntatge
mencionat, incloent qualsevol instrucció que pugi contenir.
5. Quan no sigui necessària l'elaboració d'un pla de muntatge, utilització i desmuntatge, les operacions previstes en
aquest apartat podran també ser dirigides per una persona que disposi d'una experiència certificada per l'empresari
en aquesta matèria de més de dos anys i compte amb la formació preventiva corresponent, com a mínim, a les
funcions de nivell bàsic, d'acord amb el que preveu l'apartat 1 de l'article 35 del Reglament dels Serveis de
Prevenció, aprovat pel Reial Decret 39/1997, de 17 de gener.
6. Els bastides hauran de ser inspeccionats per una persona amb una formació universitària o professional que ho
habiliti per a això:
a.

Abans de la seva posada en servei.

b.

A continuació, periòdicament.

c.

Després de qualsevol modificació, període de no utilització, exposició a la intempèrie, sacsades sísmiques,
o qualsevol altra circumstància que hagués pogut afectar la seva resistència o a la seva estabilitat.

7. Quan no sigui necessària l'elaboració d'un pla de muntatge, utilització i desmuntatge, les operacions previstes en
aquest apartat podran també ser dirigides per una persona que disposi d'una experiència certificada per l'empresari
en aquesta matèria de més de dos anys i compte amb la formació preventiva corresponent, com a mínim, a les
funcions de nivell bàsic, d'acord amb el que preveu l'apartat 1 de l'article 35 del Reglament dels Serveis de
Prevenció, aprovat pel Reial Decret 39/1997, de 17 de gener.
14.7 Requisits d’utilització i manteniment de maquinària
-

L'Ordenança de Seguretat i Higiene en el Treball, de 9 de març de 1971, regula les característiques i condicions
d'aquests elements en els seus articles 100 a 124 • Reials decrets 1435/1992 i 56/1995 sobre seguretat en
màquines.

-

Reglament de Seguretat en les Màquines, Reial decret 1595/1986, de 26 de maig, modificat pel reial decret
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830/1991 de 24 de maig.
-

Aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, Reial decret 1435/1992, de 27 de novembre, relativa a
l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre màquines.

-

Reial decret 842/2002, de 2 d'Agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves
instruccions tècniques complementàries que ho desenvolupen.

-

Reial decret 836/2003, de 27 de juny, pel qual es aprova la nova Instrucció tècnica complementària «MIEAEM2» del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, referent a grues torre per a obres o altres aplicacions.

-

Instrucció Tècnica Complementària -MIE-AEM-2- del Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció, referent a
grues torre per a obres o altres aplicacions.

AUTORITZACIÓ D'UTILITZACIÓ DE MÀQUINES:
Es revisarà i posteriorment s'autoritzarà l'ús de màquines a utilitzar en l'obra. L'objectiu fonamental és deixar
constància documental de la conformitat de recepció de les Màquines, en funció del compliment dels requisits de
seguretat establerts en el RD 1.495/1986, de 26 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat en les
Màquines, així com en el RD 1.435/1992, de 27 de novembre, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la
Directiva del Consell 89/392/CEE, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre màquines a
emprar en els diferents talls vinculats a aquesta obra.
-

Les Màquines a utilitzar en obra haurien de ser noves sempre que sigui possible. En cas que aquests equips siguin
reutilitzats i en funció dels seus tipus haurien de disposar dels seus projectes tècnics específics d'instal·lació i
engegada o els certificats del fabricant o empresa de lloguer de maquinària en el qual s'indiqui que han estat
revisats i que es troben en perfecte estat d'utilització en obra.

-

No es podrà utilitzar cap màquina motoritzada que no compleixi amb els requisits indicats en el paràgraf anterior,
els quals haurien de ser comprovats pel coordinador de Seguretat i Salut o Direcció facultativa, qui procedirà a
donar el seu vistiplau.

-

Quan no existeixi una norma oficial de certificació administrativa de Seguretat, les Màquines haurien de disposar
de la garantia escrita del fabricant o subministrador que certifiqui que els mateixos responen a les prestacions de
seguretat requerides per la reglamentació vigent en el nostre país, en les condicions de servei i utilització per ell
descrites. L'Empresari Principal (Contractista) triarà entre els productes del mercat aquell que reuneixi les
condicions de qualitat i seguretat en la seva utilització segons les seves prestacions, exigint al fabricant o
subministrador els certificats que ho avalin.

-

Per a aquesta normalització interna haurà de contar amb el VºBº del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut
per a aquesta obra.

-

Existirà en el magatzem una reserva d'accessoris i recanvis per a la maquinària, amb la finalitat de garantir la
reposició dels mateixos.

-

En aquesta previsió es tindrà en compte la vida útil de les Màquines, la seva data de caducitat.

-

El control afectarà a tota màquina inclosa en l'àmbit d'aplicació dels Reials decrets 1.495/1986, de 26 de maig, pel
qual s'aprova el Reglament de Seguretat en les Màquines, així com en el RD 1.435/1992, de 27 de novembre, pel
qual es dicten les disposicions d'aplicació de la Directiva del Consell 89/392/CEE, i es realitzarà per l'empresari
responsable de la màquina assegurant-se que han estat compreses les condicions de recepció, muntatge, utilització
i manteniment per part dels seus operadors i usuaris.

-

En el cas de les grues torre, es portarà a terme el control, a partir de les disposicions establertes, exigències i
requisits del RD 836/2003 de 27 de juny.

14.8 Requisits per a la correcta instal·lació, utilització i manteniment de les instal·lacions provisionals
14.8.1

Requisits de les instal·lacions elèctriques

-

La instal·lació elèctrica provisional d'obra és realitzarà seguint els pautes assenyalades en els apartats
corresponents de la Memòria Descriptiva i dels plans, havent de ser realitzada per empresa autoritzada i aplicant se allò que s'ha assenyalat en el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió -Vaig RD 842/2002, de 2
d'agost- i els seves instruccions tècniques complementàries que ho desenvolupen.

-

El calibrat o secció del cablejat serà l'especificat en plans i d'acord amb la càrrega elèctrica que ha de suportar en
funció de la maquinària i il·luminació prevista.
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-

Els cables a emprar en connexions i instal·lacions exteriors seran de tensió assignada mínima 450/750 V, amb
coberta de policloropre o semblant, segons UNE 21.027 o UNE 21.150 i adoptes per a serveis mòbils.

-

Per a instal·lacions interiors els cables seran de tensió assignada mínima 300/500 V, segons UNE 21.027 o UNE
21.031, i adoptes per a serveis mòbils.

-

La distribució anirà des del quadre general d'obra als quadres secundaris (o de planta), i s'efectuarà per mitjà de
canalitzacions soterrades.

-

En cas d'efectuar-se és realitzarà a una alçada mínima de 2 m. En els llocs de vianants i de 5 m. en els de vehicles,
mesurats sobre el nivell del paviment.

-

L'estesa de cables per a creuar vials d'obra, com ja s'ha indicat anteriorment, s'efectuarà soterrat. La seva
instal·lació serà conforme a allò que s'ha indicat en ITC-BT-20 i ITC-BT-21. Es senyalitzarà el -pas del cable per
mitjà d'un cobriment permanent de taulers que tindran com a objecte el protegir per mitjà de repartiment de
càrregues, i assenyalar l'existència del -pas elèctric- als vehicles. La profunditat de la rasa mínima, serà entre 40 i
50 cm.; el cable anirà a mes protegit en l'interior d'un tub rígid, be de fibrociment, be de plàstic rígid corbable en
calent.

-

Tots els cables que presenten defectes superficials o altres no particularment visibles, seran rebutjats.

-

Els conductors de la instal·lació s'identifiquen pels colors del seu aïllament, a saber:
Blau clar: Per al conductor neutre.
Groc/verd: Per al conductor de terra i protecció.
Va marrar/negre/gris: Per als conductors actius o de fase.

-

En els quadres, tant principals com secundaris, és disposaran tots aquells aparells de comandament, protecció i
maniobra per a la protecció contra sobre intensitats (sobrecàrrega i curtcircuits) i contra contactes directes i
indirectes, tant en els circuits d'enllumenat com de força.

-

Dits dispositius és van instal·lar en els orígens dels circuits així com en els punts en què la intensitat admissible
disminueixi per canviar la secció, condicions d'instal·lació, sistemes d'execució o tipus de conductors utilitzats.

-

Per a la prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, el sistema de protecció triat és el de posada a terra
dels masses i dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors diferencials).

-

Els mesures generals per a la protecció contra els xocs elèctrics seran els indicades en la ITC-BT-24, tenint en
compte :
a. Mesures de protecció contra contactes directes:
És realitzaran per mitjà de protecció per aïllament dels parts actives o per mitjà de barreres o envoltants.
b. Mesures de protecció contra contactes indirectes:
La protecció de les persones contra els contactes indirectes estarà assegurada per tall automàtic d'alimentació,
segons l'esquema d'alimentació TT, la tensió límit convencional no ha de ser superior a 24 V de valor eficaç
en corrent alterna o 60 V en corrent continu.
Cada base o grup de bases de presa de corrent han d'estar protegides per dispositius diferencials de corrent
diferencial residual assignada igual com a màxim a 30 mA; o be alimentades a molt baixa tensió de seguretat
MBTS; o be protegides per separació elèctrica dels circuits per mitjà d'un transformador individual.

14.8.2

Requisits dels serveis de seguretat, higiene i benestar

L'Empresa posarà conforme s'especifica en la Memòria, una caseta a peu d'obra que disposarà del següent:
A) Vestuaris dotats amb penjadors, cadires i calefacció
B) Serveis higiènics dotats de rentamans, dutxa, inodor, espills i calefacció.
C) Menjador que disposarà de taula, cadires, escalfador de menjars i recipients per a fems, encara que a causa de la
proximitat de restaurants en la contornada, s'aconsellarà al treballador per motius de comoditat i relaxació, que el
personal de l'obra coma en el Restaurant: La superfície del menjador ha estat estimada al voltant d'1,20 m2 per
cada treballador que hagi d'utilitzar-ho simultàniament.
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D) Farmaciola, el contingut del qual mínim serà: aigua oxigenada, alcohol de 96é, amoníac, cotó hidròfil, gasa estèril,
benes, esparadrap, antiespasmòdics, banda elàstica per a torniquet, guants esterilitzats, xeringues d'usar i tirar,
termòmetre clínic, apòsits adhesius, paracetamol, àcid acetil salicílic, tisores, pinces, desinfectant de ferides.
-

Aquestes instal·lacions estaran en funcionament abans de començar l'obra.

-

Per a la neteja i conservació de les instal·lacions es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària.

-

Es preveu la col·locació en l'obra de contenidors per l'arreplega dels fems i deixalles que periòdicament es
portaran a un femater controlat.

-

La connexió del servei elèctric es realitzarà a l'iniciar l'obra, però abans que es realitzi l'oportuna connexió del
servei elèctric de la mateixa, s'aconseguirà per mitjà de la posada en funcionament d'un grup electrogen
generador trifàsic, accionat per un motor de gasoil.

-

La connexió del servei d'aigua potable, es realitzarà a la canonada del subministrament actual del polígon.

14.8.3

Requisits dels sistemes de prevenció contra incendis

Per evitar en obra el possible risc d'incendi, es compliran les següents normes d'obligat compliment, estant prohibit en
l'obra:
a. La realització de fogueres no aïllades del seu entorn.
b. La realització de soldadures en llocs en què existeixen materials inflamables.
c. La utilització d’escalfadors (foguerets de gas), fora del lloc indicat per a la seva utilització.
d. Tirar puntes de cigarret i/o mistos encesos.
En qualsevol cas s'hauran de seguir les prescripcions marcades en l'annex I d'aquest Plec de condicions particulars :
Pla d'Emergència de l'Obra.
14.9 Tractaments de residus
14.9.1

Normes i continguts tècnics de tractaments de residus

La gestió dels residus de construcció i demolició de l'obra es portaran a terme en els termes establerts pel reial decret
105/2008 de 1 de Febrer. En aquest sentit, s'exigirà a cada contractista el Pla que reflecteixi com es portaran a terme
les obligacions que li incumbeixin en relació amb els residus de construcció i demolició que vagi a produir. Aquest
Pla una vegada aprovat per la direcció facultativa i tal com estableix el RD 105/2008, passarà a formar part dels
documents contractuals de l'obra.
El Coordinador de Seguretat i Salut realitzarà, en col·laboració respecte a les parts implicades (empresa contractista,
subcontractista, autònoms) una identificació dels riscos procedents de l'evacuació dels residus de la construcció, i
indicarà unes normes i condicions per al tractament dels mateixos, tot això conforme al "Estudi de Gestió de Residus
de construcció i demolició" inclòs en el projecte d'execució i d'acord al Pla d'execució presentat pel contractista:
a.

Runes pròpies de l'execució de l'obra, restes de materials deteriorats, trencats, fraccionats, etc.:
Formigó

Senyalització de les zones d'apilament de productes
residuals de formigó.

Maons, teules, materials ceràmics

Disposició de contenidors per a tal fi, senyalitzant la
seva ubicació, delimitant espais i impedint el pas de
persones

Metalls

Senyalització de les zones d'apilament de residus de
ferralla i altres productes metàl·lics. Prohibició
d'accessos a la zona per persones i vehicles no
autoritzats.

Fustes

Senyalització de les zones d'apilament de fustes.

Vidres

Dipòsit en contenidors específics i degudament
senyalitzats. Prohibició d'accessos i manipulació de
residus per persones i vehicles no autoritzats.
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b.

14.9.2

Plàstics

Disposició de contenidors per a tal fi, senyalitzant la
seva ubicació.

Paper i cartró

Disposició de contenidors per a tal fi, senyalitzant la
seva ubicació

Restes de productes amb tractaments especials:
Escombraries orgàniques

Contenidors d'escombraries específics per a tal fi,
els quals es retiraran amb freqüència.

Fibrociment

Prohibició d'apilar, emmagatzemar o dipositar
qualsevol producte de fibrociment sense seguir les
especificacions específicament establertes en el "Pla
de treball" de desamiantat.

Normes i continguts tècnics de tractaments de materials i substàncies perilloses

El Coordinador de Seguretat i Salut realitzarà, en col·laboració respecte a les parts implicades (empresa contractista,
subcontractista, autònoms) una identificació dels riscos procedents de l'evacuació de materials i substàncies
perilloses, i indicarà unes normes i condicions per al tractament dels mateixos:
-

Fibrociment: Haurà de manipular-se, retirar-se, recollir-se i envasar-se conforme s'especifica en el Pla de Treball
elaborat per l'empresa que procedeix al desamiantat, tot això conforme al RD 396/2006 així com a la fitxa tècnica
establerta en la memòria de Seguretat i Salut.

-

Additius i substàncies químiques: Haurà de seguir-se les recomanacions establertes en les fitxes dels envasos del
producte, o si no hagués, recollir conforme s'especifica en la fitxa tècnica establerta en la memòria de Seguretat i
Salut.

-

Quitrà: Haurà d'arreplegar-se conforme les recomanacions establertes pel fabricant, o si no hagués, conforme
s'especifica en la fitxa tècnica establerta en la memòria de Seguretat i Salut.

-

Fibres: Hauran d'arreplegar-se conforme les recomanacions establertes pel fabricant de les mateixes, o si no
hagués s'especifica en la fitxa tècnica.

14.10 Condicions específiques d’índole tècnic en derrocaments
NORMATIVA:
-

S'aplicaran obligatòria les prescripcions contingudes en les normes que se citen en els apartats corresponents,
relatius a les condicions d'execució en obra.

EXECUCIÓ DEL PROCÉS DE DERROCAMENT:
-

La qualitat en l'execució i demolició de les obres serà acceptada o rebutjada per la Direcció Facultativa, d'acord
amb les normes de la bona pràctica de la construcció.
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Sant Just Desvern, MARÇ de 2018

Efrén Radigales Sánchez

Carles V. Rodrigo Martínez

Cap de Projectes, manteniment i millores urbanes

Arquitecte Tècnic
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DOCUMENTACIÓ ANNEXA

7.1

ANNEX SERVEIS AFECTATS

Objecte
L’objecte del present annex comprèn la descripció dels treballs a realitzar així com les característiques tècniques dels
serveis afectats, de les modificacions de les instal·lacions que afecten al edifici de l’escola CEIP Canigó – edifici Sant
Ferrant – situat al carrer Canigó número 35 de Sant Just Desvern..
Serveis existents
Els treballs que s’han dut a terme per a la identificació dels serveis existents a la zona del Projecte, han estat els
següents:
-

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

-

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

Amb les dades obtingudes s’han elaborat els plànols del present document, situant els serveis existents, identificant la
tipologia i a quina companyia pertanyen (veure plànols Annex).
Abans del començament de les obres, el contractista, d’acord amb el Plec de Condicions, està obligat a la localització
dels serveis existents en la zona, i a la realització de cales si és necessari, atès que la informació facilitada per les
companyies té un caràcter aproximat.
Relació d’instal· lacions de serveis existents
Xarxa

Companyies

Serveis existents

Elèctrica

Endesa Llobregat

SI

Aigua potable

Agbar Barcelona

SI

Gas

Gas Natural

SI

Comunicacions

Telefònica SA

SI

Xarxa

Companyies

Serveis existents

Sanejament

Ajuntament

SI

Enllumenat Públic

Ajuntament

NO

Reg

Ajuntament

NO

Transports

Ajuntament

NO

En l’àmbit de l’obra del present Projecte s’hi han detectat els serveis existents següents:
Xarxa elèctrica
Endesa
Aquesta empresa posseeix xarxa de serveis de mitja i de baixa tensió en aquesta zona:
 Mitja tensió i Baixa Tensió:
- Aèries de mitja tensió
No hi ha res vora l’àmbit del projecte.
- Soterrades:

No hi ha res vora l’àmbit del projecte
 Baixa tensió:
- Soterrades
No hi ha res vora l’àmbit del projecte.
- Aèries
No hi ha res vora l’àmbit del projecte.
Xarxa d’aigua potable
AGBAR
No hi ha res vora l’àmbit del projecte.
Xarxa de gas
Gas Natural
No hi ha res vora l’àmbit del projecte.
Xarxa de comunicacions
Telefònica SA
No hi ha res vora l’àmbit del projecte.
Xarxa de sanejament
Ajuntament
No hi ha res vora l’àmbit del projecte.
Xarxa d’enllumenat públic
Ajuntament
No hi ha res vora l’àmbit del projecte.
Serveis afectats
Es preveu l’afectació de diferents serveis; tot i això, en el decurs dels treballs hi ha la possibilitat d’afectar les
instal·lacions següents:
-

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

-

Canonades d’aigua potable de distribució de l’empresa AGBAR

-

Línies de telèfons soterrades de l’empresa Telefònica SA.

-

Canonades de gas de distribució de l’empresa Gas Natural SA.

-

Xarxa de clavegueram.

En aquest cas, el contractista demanarà l’afectació a la companyia corresponent perquè realitzi l’obra necessària, amb
el vist i plau dels tècnics municipals.
En l’àmbit de l’obra del present Projecte queden afectats els serveis següents:

Relació d’afectacions i propostes de solució
Xarxa

Companyies

Afectacions

Propostes de solució

Elèctrica

Fecsa-Endesa

Xarxa BT soterrada

No hi ha afectació

Aigua potable

AGBAR

Soterrada

No hi ha afectació

Gas

Gas Natural

Xarxa mitja pressió B polietilè

No hi ha afectació

Comunicacions

Telefònica SA

Xarxa aèria i soterrada

No hi ha afectació

Enllumenat Públic

Ajuntament

Línia soterrada

No hi ha afectació

Xarxa elèctrica
Descripció de la solució
No hi ha afectació.
Xarxa d’aigua potable
Descripció de la solució
No hi ha afectació.
Xarxa de gas
Descripció de la solució
No hi ha afectació.
Xarxa de comunicacions
Descripció de la solució
No hi ha afectació.
Xarxa d’enllumenat públic
Descripció de la solució
No hi ha afectació.
Prescripcions reglamentàries
Totes les instal·lacions de serveis afectats públics hauran de complir:


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



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



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



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



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



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



Normes UNE.



Normatives pròpies de cada empresa concessionària o receptora.

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


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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre, per la qual s’aproven a Fecsa Endesa les Normes Tècniques
Particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç (exp. EE-104/01).



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



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



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



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



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



Normes UNE que sense ser d’obligat compliment, defineixin característiques dels elements integrants de

les instal·lacions.


Normes europees (EN).



Normes internacionals (CEI).



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



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



Recomanacions bàsiques de FECSA ENDESA (veure ANNEX I).



Estàndards d’Enginyeria del Grup ENDESA (GE).



Procediments Mediambientals de FECSA ENDESA.



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



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



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



Recomanacions de les entitats d’inspecció i control EIC.



S’ha de seguir el Decret 120/1992 de 28 d’abril, modificat parcialment pel Decret 196/1992, així com la
Ordre de 5 de juliol de 1993 (DOGC 1782 de 11.8.93).

Aigua
Reglamentació en referència a les instal·lacions d’aigua


Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua potable. Ordre de 28 de
juliol de 1.974.



Especificacions Generals Tècniques d’Aigües de Barcelona.



Ordre del Ministeri d’Indústria 9.12.75, “Normes Bàsiques per a Instal·lacions Interiors de
Subministrament d’Aigua 13.1.76. Correcció d’errors 12.2.76.



Reial Decret 1244/1979 del Ministeri d’Indústria i Energia 4.4.79, “Reglament d’aparells a pressió i
Normes Tècniques del Reglament de Recipients a Pressió”.



Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua potable. Ordre de 28 de
juliol de 1.974.



Normativa General en referència a les instal·lacions d’aigua



Norma bàsica per a les Instal·lacions interiors d’aigua, del Ministeri d’Indústria i Energia.



Normes Tecnològiques de l’Edificació NTE en referència al clavegueram NTE-ISA i a la depuració i
abocament NTE-ISD.

Gas
Reglamentació en referència a les instal·lacions de gas:


Especificacions Generals Tècniques de Gas Natural.



Especificacions Generals Tècniques de Enagas.

Telefonia
Reglamentació en referència a les instal·lacions de telefonia:


Especificacions Generals Tècniques de Telefònica.

7.2

ANNEX PROGRAMA DEL CONTROL DE QUALITAT

COL LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
UNITATS D’OBRA

IDENTIFICACIÓ DE PROJECTE
Projecte: REFORMA DEL PATI DEL CEIP CANIGÓ – EDIFICI SANT FERRAN Localització:
Projectista:
Promotor:
Data:

Ref:

AUM 2018 41

SANT JUST DESVERN
EFRÉN RADIGALES SÁNCHEZ – CARLOS VÍCTOR RODRIGO MARTÍNEZ
AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN
MARÇ 2018
PROCESOS CONSTRUCTIUS OBJECTE DE CONTROL

X
X
X
X
X

X

X
X

PQ-0111 ENDERROCS
PQ-0121 EXCAVACIONS
PQ-0122 REBLERTS
PQ-0127 RASES I POUS
PQ-0131 ESTREBADES I APUNTALAMENTS
PQ-0141 TRANSPORT DE TERRES I RUNA
PQ-0161 EIXUGADES I ESGOTAMENTS
PQ-0162 TRENCAMENTS HIDRAULICS
PQ-0171 SOLS ESTABILITZATS AMB CAL CIMENT LLIGANT
PQ-0181 ANCORATGES AL TERRENY
PQ-0191 GESTIO DE RESIDUS
PQ-0212 FONAMENTS I ELEM. DE CONTENCIÓ REPARATS
PQ-0213 SABATES
PQ-0214 POUS DE FONAMENTACIÓ
PQ-0215 MURS
PQ-0216 PANTALLES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU
PQ-0217 PANTALLES PREFABRICADES DE FORMIGÓ
PQ-0218 LLOSES DE FONAMENTACIÓ
PQ-0219 PILOTS DE CLAVAMENT PREFABRICATS
PQ-021A PILOTS IN SITU
PQ-0311 ESTRUCTURA DE FUSTA
PQ-0411 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
PQ-0413 FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS
PQ-0511 ESTRUCTURES METÀLIQUES
PQ-05O1 PROTECCIO ESTRUCT. ACER DAVANT CORROSIÓ
PQ-0612 ESTRUCTURA DE BLOC DE FORMIGÓ
PQ-0613 ESTRUCTURA DE FÀBRICA DE MAONS CERÀMICS
PQ-0616 ESTRUCTURA DE BLOCS ARGILA ALLEUGERIDA
PQ-06X1 ESTRUCTURA DE MAÇONERIA
PQ-0711 ESTRUCTURA PREFABRICADA
PQ-0811 TERRAT AJARDINAT
PQ-0831 TERRAT
PQ-0841 COBERTES TRANSLUCIDES
PQ-0851 TEULADES DE FIBROCIMENT
PQ-0861 TEULADES GALVANITZADES
PQ-0871 TEULADES D’ALIATGES LLEUGERS
PQ-0881 TEULADA DE PISSARRA
PQ-0891 TEULADA DE SINTETICS
PQ-08A1 TEULADES DE TEULES
PQ-08B1 TEULADES DE ZINC
PQ-08C1 TEULADA DE PLAQUES ASFÀLTIQUES
PQ-0911 TANCAMENTS ELEMENTS DE FORMIGO
PQ-0921 TANCAMENTS CERÀMICS
PQ-0931 PARETS DE CARREUS
PQ-0941 PAREDATS
PQ-0961 MURS CORTINA
PQ-0971 TANCAMENT DE PANELLS
PQ-0981 TANCAMENT DE PECES DE VIDRE

X

X

X

X
X

X

PQ-1021 ENVANS DE MAO
PQ-1031 ENVANS DE PLAQUES I PANELLS
PQ-11 IMPERMEABILITZACIONS*
PQ-12 AÏLLAMENTS*
PQ-1311 ENRAJOLATS
PQ-1321 APLACAT
PQ-1331 ARREBOSSATS
PQ-1341 ESTUCATS ESGRAFIATS I MONOCAPES
PQ-1351 GUARNITS I ENLLUITS
PQ-1371 REVESTIMENT FLEXIBLE
PQ-1381 REVESTIMENT LLEUGER
PQ-1391 PINTURES
PQ-13A1 TEIXITS
PQ-13B1 FALS SOSTRES
PQ-1421 SUBBASES I RECRESCUDES
PQ-1431 SOLERA DE FORMIGÓ
PQ-14A1 PAVIMENT TECNIC
PQ-14B1 PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES
PQ-14C1 PAVIMENT FLEXIBLE
PQ-14D1 PAVIMENT CONTINU
PQ-14E1 VORERA (URBANITZACIÓ)
PQ-14F1 VIALS (URBANITZACIÓ)
PQ-1511 FINESTRA I BALCONERA
PQ-1531 PORTES
PQ-15P1 VIDRES
PQ-1611 BARANES
PQ-1641 SENYALITZACIONS DE SEGURETAT
PQ-1711 EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS
PQ-1741 DRENATGE
PQ-1761 INSTAL·LACIONS DE RECOLLIDA DE RESIDUS
PQ-1771 XARXA DE CLAVEGUERAM
PQ-1781 ELEMENTS DE DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS
PQ-1811 INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ
PQ-1821 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ
PQ-1911 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
PQ-2011 INSTAL·LACIÓ ELECTRICA
PQ-2013 CENTRES DE TRANSFORMACIÓ
PQ-2021 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA
PQ-2031 ENLLUMENAT
PQ-2111 INSTAL·LACIÓ DE GAS
PQ-2211 INSTAL LACIÓ D’AIGUA
PQ-2213 INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA
PQ-2311 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL FOC
PQ-2411 PARALLAMPS
PQ-2511 INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS
PQ-2621 ASCENSORS
PQ-2711 ALTRES INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
PQ-2811 APARELLS SANITARIS

* Els controls referents a les impermeabilitzacions i aïllaments es troben als processos constructius corresponents.
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COL LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
UNITATS D’OBRA

Aquest Programa de Control de la Qualitat de l’obra ha estat elaborat tenint en compte la següent documentació tècnica:
Plec de Condicions Tècniques de Particulars de Projecte (PCTP)
Autocontrol del Constructor (AC)
Pla d’Obra per l’Execució del Constructor (POE)
Avaluacions Tècniques d’Idoneïtat per productes, equips i sistemes innovadors (ATI)

Fdo. Autor del programa de
Control de la Qualitat

Programa de Control Q, CAATEEB, Versió 01
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COL LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

REFORMA DEL PATI DEL CEIP CANIGÓ – EDIFICI SANT FERRAN -

Projecte:

Ref.:

AUM 2018 41

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
14

PAVIMENTS
14D1
PAVIMENT CONTINU
RECEPCIÓ DE PEiS

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Segell, marca conformitat

RPC
Documentació tècnica

Garantia
conformitat a
Norma producte

Assaigs s/norma s/especificació

Conformitat amb requisits tècnics

Altres

Avaluació tècnica europea

Instruccions, inf. seguretat

Declaració de prestacions

Etiquetat, marcatge CE

Element

Autoritzacions
administratives
Documentació del
marcatge CE

Garantia del fabricant

Fulls de subministra, etiquetat.

Cod.

Pla

Origen i
garantia

141 PAVIMENTS
1411 SEGURETAT DAVANT EL RISC DE CAIGUDES
Verificació de la classificació davant del
lliscament
1413 TRACTAMENTS DEL SUPORT
Pastes auto-nivellants
Aglomerants i aglomerants compostos, a
base de sulfat càlcic, per a pastes autonivellants de sòls.
14D3 CONGLOMERANT
14D4 MATERIAL D'ADDICIÓ
14D5 TRACTAMENTS ESPECIALS

Documents per la recepció dels PEiS:

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

Prescripcions sobre el control de recepció:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen)

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:
- Abans del subministrament del PEIS:
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEIS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:

PCQ/PQ_14D1
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COL LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

REFORMA DEL PATI DEL CEIP CANIGÓ – EDIFICI SANT FERRAN -

Projecte:

Ref.:

AUM 2018 41

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius
Pla:

Control

Criteris de
formació de lots

Organolèptic:
20% de l’execució

- Cada 100 m2

Verificació de Paràmetres d’execució*

Cod.
PE-14DZ

CONDICIONS PREVIES

PE-14DZ

ESTAT DEL SUPORT

PE-14DZ

ESTESA, REMOLINAT, FRESATGE, POLIMENT,
EMPOLSAT
JUNTES DE CONSTRUCCIÓ, CONTRACCIÓ,
DILATACIÓ I PERIMETRAL
AÏLLAMENT PERIMETRAL, BARRERA DE VAPOR,
MEMBRANA D’ESTANQUITAT.

PE-14DZ
PE-14DZ

CAPES SEPARADORES

PE-14DZ

* Unitats d’inspecció per lot

Prescripcions sobre el control de l’execució:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI

NO
NO
NO

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:
UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada
Pla:

Cod.
PA-14D1

Verificacions i/o proves*
PAVIMENT CONTINU

Criteris de formació
de lots

Control
Organolèptic del paviment acabat::
Planor, juntes, aspecte superficial

- Cada 100 m2

*Verificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI

NO
NO
NO

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

Comentaris:
PCQ/PQ_14D1
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COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

Projecte:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

REFORMA DEL PATI DEL CEIP CANIGÓ – EDIFICI SANT FERRAN -

Ref.:

AUM 2018 41

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
01 -

MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
0111 ENDERROCS
CONTROL DELS ENDERROCS

Objectiu: Verificació dels treballs d’enderrocs

Comentaris:

PCQ/PQ_0111
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COL LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

REFORMA DEL PATI DEL CEIP CANIGÓ – EDIFICI SANT FERRAN -

Projecte:

Ref.:

AUM 2018 41

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
01

MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
0121 EXCAVACIONS
RECEPCIÓ DE PEiS

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Segell, marca conformitat

RPC
Documentació tècnica

Altres

Avaluació tècnica europea

Instruccions, inf. seguretat

Declaració de prestacions

Garantia
conformitat a
Norma producte

Assaigs s/norma s/especificació

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE

Etiquetat, marcatge CE

Element

Autoritzacions
administratives

Garantia del fabricant

Fulls de subministrament, etiquetat.

Cod.

Pla

Origen i
garantia

0125 Identificació del sòl

Documents per la recepció dels PEiS:

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

Prescripcions sobre el control de recepció:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen)

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB:
-.

Activitats de l’empresa Constructora:
-.

Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:
L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius
Pla:

Verificació de Paràmetres
d’execució*

Cod.
0121

CONCORDANCIA AMB L’ESTUDI GEOTÈCNIC

0121

TALUSSOS RESULTATS DE L’EXCAVACIÓ

0121

GEOMETRIA DE LES ZONES EXCAVADES

Control

Criteris per a
formació de lots

Estabilitat de talussos,
control de moviments,
geometria, mesures de
seguretat

- Cada 500 m2

* Unitats d’inspecció per lot

PCQ/PQ_0121
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COL LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

Projecte:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

REFORMA DEL PATI DEL CEIP CANIGÓ – EDIFICI SANT FERRAN -

Ref.:

AUM 2018 41

Prescripcions sobre el control de l’execució:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

NO
NO
NO

UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra acabada
- Part de la unitat d’obra acabada
Pla:

Cod.
0121

Verificacions i/o proves*
EXCAVACIONS

Control

Criteris per a formació de
lots

Inspecció final

- Cada 500 m2

* Verificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

NO
NO
NO

Comentaris:

PCQ/PQ_0121
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COL LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

Ref.:

Autor:

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
01

MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
REBLERTS

0122

RECEPCIÓ DE PEiS

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:

0122

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Segell, marca conformitat

RPC
Documentació tècnica

Altres

Avaluació tècnica europea

Instruccions, inf. seguretat

Declaració de prestacions

Garantia
conformitat a
Norma producte

Assaigs s/norma s/especificació

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE

Etiquetat, marcatge CE

Element

Autoritzacions
administratives

Garantia del fabricant

Fulls de subministrament, etiquetat.

Cod.

Pla

Origen i
garantia

REBLERTS
Reblerts localitzats
Anàlisi granulomètric de sòls per
tamís
Determinació del límit líquid d'un sòl
pel mètode del aparell de Casagrande
Determinació del límit plàstic d'un sòl
Determinació del contingut de
matèria orgànica oxidable d'un sòl
pel mètode del permanganat potàssic
Compactació, Proctor normal
Compactació, Proctor modificat
C.B.R. modificat
Inflament lliure d'un sòl en edòmetre

Documents per la recepció dels PEiS:

PCQ/PQ_0122

obligatoris

voluntaris

8/4/2018

Altres per verificar el compliment d’exigències
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Ref.:

0124

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Marca AENOR "N"

Homologació

RPC
Documentació tècnica

Altres

Avaluació tècnica europea

Instruccions, inf. seguretat

Declaració de prestacions

Garantia
conformitat a
Norma producte

Assaigs s/norma s/especificació

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE

Etiquetat, marcatge CE

Element

Autoritzacions
administratives

Garantia del fabricant

Fulls de subministrament, etiquetat.

Cod.

Pla

Origen i
garantia

Autor:

Segell, marca conformitat

Projecte:

CCRR

COL LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

IDENTIFICACIÓ DE TERRES
D’APORTACIÓ PER REBLERTS
Característiques físiques i
mecàniques
Identificació granulomètrica
Límit líquid
Contingut d’humitat
Contingut de matèria orgànica
Índex CBR i inflament
Proctor Normal o Proctor Modificat
(compactació)

Documents per la recepció dels PEiS:

PCQ/PQ_0122

obligatoris

voluntaris

8/4/2018

Altres per verificar el compliment d’exigències
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Ref.:

0125

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Marca AENOR "N"

Homologació

RPC
Documentació tècnica

Altres

Avaluació tècnica europea

Instruccions, inf. seguretat

Declaració de prestacions

Garantia
conformitat a
Norma producte

Assaigs s/norma s/especificació

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE

Etiquetat, marcatge CE

Element

Autoritzacions
administratives

Garantia del fabricant

Fulls de subministrament, etiquetat.

Cod.

Pla

Origen i
garantia

Autor:

Segell, marca conformitat

Projecte:

CCRR

COL LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

IDENTIFICACIÓ DE TERRES
PROPIES PER REBLERTS
Característiques físiques i
mecàniques
Identificació granulomètrica
Límit líquid
Contingut d’humitat
Contingut de matèria orgànica
Índex CBR i inflament
Proctor Normal o Proctor Modificat
(compactació)

Documents per la recepció dels PEiS:

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

Prescripcions sobre el control de recepció:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen)

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB:
- Abans del subministrament del PEiS:
Documents d’origen; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.
- Durant els subministres dels PEiS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEiS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministres.
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:

PCQ/PQ_0122

8/4/2018
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COL LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

Ref.:

Autor:

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius
Pla:

Cod.

Verificació de
Paràmetres d’execució*

0122

EXTENSIÓ

0122

COMPACTACIÓ

0122

GEOMETRIA

Control

Criteri per a formació
de lots

Neteja del fons, Estat compacte del fons,
Material adequat pel reblert, Grau de
compactació i contingut d’humitat.

- Cada 200 m2

* Unitats d’inspecció per lot

Prescripcions sobre el control de l’execució:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI

NO
NO
NO

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra acabada
- Part de la unitat d’obra acabada
Pla:

Cod.

Verificacions i/o
proves*

Criteris per a
formació de lots

Control

* Verificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

NO
NO
NO

Comentaris:

PCQ/PQ_0122

8/4/2018
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COL LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

REFORMA DEL PATI DEL CEIP CANIGÓ – EDIFICI SANT FERRAN -

Projecte:

Ref.:

AUM 2018 41

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
01

MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
0127 RASES I POUS
RECEPCIÓ DE PEiS

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:

Documents per la recepció dels PEiS:

obligatoris

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Segell, marca conformitat

RPC
Documentació tècnica

Altres

Avaluació tècnica europea

Instruccions, inf. seguretat

Declaració de prestacions

voluntaris

Garantia
conformitat a
Norma producte

Assaigs s/norma s/especificació

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE

Etiquetat, marcatge CE

Element

Autoritzacions
administratives

Garantia del fabricant

Fulls de subministrament, etiquetat.

Cod.

Pla

Origen i
garantia

Altres per verificar el compliment d’exigències

Prescripcions sobre el control de recepció:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen)

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB:
- Abans del subministrament del PEiS:
Documents d’origen; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.
- Durant els subministraments dels PEiS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEiS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:

PCQ/PQ_0127

8/4/2018
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COL LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

Projecte:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

REFORMA DEL PATI DEL CEIP CANIGÓ – EDIFICI SANT FERRAN -

Ref.:

AUM 2018 41

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius
Excavació de rases i pous:

Pla:

Cod.
PEPEPE-

Verificació de Paràmetres
d’execució*
FONDARIA DE L’EXCAVACIÓ
TALUSSOS RESULTANTS DE
L’EXCAVACIÓ
GEOMETRIA DE ZONES
EXCAVADES

PE-

Control

Criteris per a
formació de lots

Ajust dels estrats amb la informació de
l’estudi geotècnic, Replanteig, Estrat,
compactació, cota, neteja i nivell del
fons, Observació i actuació sobre el
nivell freàtic, Verificació constant de les
estrebades, Excavació dels últims 30cm
en el moment de formigonar

- Cada 500 m2

Prescripcions sobre el control de l’execució:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

NO
NO
NO

UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra acabada
- Part de la unitat d’obra acabada
Pla:

Cod.

Verificacions i/o proves *

Criteris per a formació de
lots

Control

* Verificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI

NO
NO
NO

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

Comentaris:
PCQ/PQ_0127

8/4/2018
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COL LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

REFORMA DEL PATI DEL CEIP CANIGÓ – EDIFICI SANT FERRAN -

Projecte:

Ref.:

AUM 2018 41

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
01

MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
TRANSPORT DE TERRES I RUNA

0141

CONTROL DEL TRANSPORT DE TERRES I RUNA

Objectiu: Controlar transport de terres i runa

Comentaris:

PCQ/PQ_0141

8/4/2018
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COL LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

REFORMA DEL PATI DEL CEIP CANIGÓ – EDIFICI SANT FERRAN -

Projecte:

Ref.:

AUM 2018 41

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
01 -

MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
GESTIÓ DE RESIDUS

0191

CONTROL DEL PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS

Objectiu: Controlar el compliment del pla de gestió de residus

Comentaris:

PCQ/PQ_0191

8/4/2018
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COL LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

Projecte:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

REFORMA DEL PATI DEL CEIP CANIGÓ – EDIFICI SANT FERRAN -

Ref.:

AUM 2018 41

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
04

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
0411 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
RECEPCIÓ DE PEiS

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:

042A

Autoritzacions
administratives

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Segell, marca conformitat

RPC
Documentació tècnica

Altres

Avaluació tècnica europea

Instruccions, inf. seguretat

Declaració de prestacions

Etiquetat, marcatge CE

Garantia
conformitat a
Norma producte

Assaigs s/norma s/especificació

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE

Garantia del fabricant

Element

Fulls de subministrament, etiquetat.

Cod.

Pla

Origen i
garantia

FORMIGÓ

(*)

Documentació prèvia al subministrament
Documentació durant el subministrament
Documentació després del
subministrament
Control previ al subministrament
Control durant el subministrament
043

CIMENTS

0432

CIMENTS SUBJECTES AL MARCATGE CE

0434

CIMENTS SUBJECTES AL REIAL DECRET
1313/1988

042C

AIGUA

042D

ARIDS
Documentació prèvia al subministrament:
Àrids d’autoconsum
Àrids i filleres, de matèries naturals,
artificials o reciclades, per formigons.
filleres per ciments.
Àrids i filleres, de matèries naturals,
artificials o reciclades, per formigons,
morters en injeccions.

042E

ADDITIUS
Additius per formigons en massa, armats i
prefabricats
Additius per modificació del temps
d’enduriment
Additius per pastes dels cables de
pretesatge

042F

ADDICIONS
Cendres volants
Fum de sílice
Cendres volants silícies per formigons,
morters i beurades
Escòries granulades mòltes de forn alt per
ús en formigons, morters i pastes

(*) Distintiu de qualitat obligatori per formigons amb cendres volants
PCQ/PQ_0411

8/4/2018
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REFORMA DEL PATI DEL CEIP CANIGÓ – EDIFICI SANT FERRAN -

042G

AUM 2018 41

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

CCRR

Garantia
conformitat a
Norma producte

Segell, marca conformitat

RPC
Documentació tècnica

Altres

Avaluació tècnica europea

Instruccions, inf. seguretat

Ref.:

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE

Etiquetat, marcatge CE

Element

Autoritzacions
administratives

Garantia del fabricant

Fulls de subministrament, etiquetat.

Cod.

Pla

Origen i
garantia

Declaració de prestacions

Projecte:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Homologació

COL LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

FIBRES
Fibres d'acer per a formigó per
elements amb funció estructural
Fibres polimèriques per formigó per
a elements amb funció estructural

042H

ACERS PER ARMADURES PASSIVES
Documentació prèvia al
subministrament
Documentació durant el
subministrament
Per subministraments de menys de
300T, sense distintiu de qualitat
reconegut
Per subministraments sense distintiu
de qualitat reconegut, iguals o
superiors a 300 T,
Comportament davant l’adherència
(per armadures sense distintiu de
qualitat reconegut)
Filferros trefilats llisos i corrugats
per fabricació de malles
electrosoldades i biguetes
semiresistents de formigó armat

042J

ARMADURES PASSIVES
Control previ al subministrament
d’armadures elaborades i ferralla
armada
Comportament davant l’adherència
(per armadures sense distintiu de
qualitat reconegut)
Control previ al subministrament
d’armadures normalitzades: Malles
electrosoldades i armadures
bàsiques soldades en gelosia
Control previ al subministrament
d'armadures: Control de les
instal·lacions de ferralla
Control durant el subministrament
Control durant el subministrament:
Armadura amb soldadura resistent
Control després del subministrament
o mes vençut

Documents per la recepció dels PEiS:

PCQ/PQ_0411

obligatoris

voluntaris

8/4/2018

Altres per verificar el compliment d’exigències
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REFORMA DEL PATI DEL CEIP CANIGÓ – EDIFICI SANT FERRAN -

AUM 2018 41

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

CCRR

Garantia
conformitat a
Norma producte

Segell, marca conformitat

RPC
Documentació tècnica

Altres

Avaluació tècnica europea

Instruccions, inf. seguretat

Ref.:

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE

Etiquetat, marcatge CE

Element

Autoritzacions
administratives

Garantia del fabricant

Fulls de subministrament, etiquetat.

Cod.

Pla

Origen i
garantia

Declaració de prestacions

Projecte:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Homologació

COL LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

042K ACERS PER ARMADURES ACTIVES
Documentació prèvia al
subministrament
Documentació durant el
subministrament
Per subministraments de menys de
100T, sense distintiu de qualitat
reconegut
Per a subministraments sense
distintiu de qualitat reconegut, iguals
o superiors a 100 T,
042L ARMADURES ACTIVES
Comprovacions documentals prèvies
a l'aplicació del pretesat
Comprovacions documentals prèvies
a l'aplicació del pretesat: Equips per
armadures actives postteses
Comprovacions documentals prèvies
a l'aplicació del pretesat: Dispositius
d'ancoratge i entroncament
Comprovacions documentals prèvies
a l'aplicació del pretesat: Beines i
accessoris de pretesatge
Comprovacions documentals prèvies
a l'aplicació del pretesat: Productes
d'injecció
Comprovacions documentals durant
el subministrament
Comprovacions documentals durant
el subministrament: productes
d’injecció
Control després del subministrament

Documents per la recepció dels PEiS:

PCQ/PQ_0411

obligatoris

voluntaris

8/4/2018

Altres per verificar el compliment d’exigències
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REFORMA DEL PATI DEL CEIP CANIGÓ – EDIFICI SANT FERRAN -

AUM 2018 41

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

CCRR

Garantia
conformitat a
Norma producte

Segell, marca conformitat

RPC
Documentació tècnica

Altres

Avaluació tècnica europea

Instruccions, inf. seguretat

Ref.:

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE

Etiquetat, marcatge CE

Element

Autoritzacions
administratives

Garantia del fabricant

Fulls de subministrament, etiquetat.

Pla

Cod.

Origen i
garantia

Declaració de prestacions

Projecte:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Homologació

COL LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

04Z1 FORJAT PREFABRICAT
04Z2 ELEMENTS RESISTENTS
Productes prefabricats de formigó.
Prelloses de formigó armat per
forjats
Productes prefabricats de formigó.
Plaques alveolars
Elements prefabricats per forjats i
cobertes nervades, de formigó de pes
normal, armat o pretesat
Productes prefabricats de formigó.
Sistemes de forjat de bigueta i
revoltó: Biguetes
04Z3 PECES D’ENTREBIGAT EN FORJATS
Productes prefabricats de formigó.
Sistemes de forjats de bigueta i
revoltó: revoltons d’argila cuita
Productes prefabricats de formigó.
Sistemes de forjats de bigueta i
revoltó: revoltons de formigó
Productes prefabricats de formigó.
Sistemes de forjats de bigueta i
revoltó: revoltons de poliestirè
expandit
04Z6 CINTRES I PUNTALS

dt
dt

Cintres
Puntals

Documents per la recepció dels PEiS:

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

Prescripcions sobre el control de recepció:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen)

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB:
- Abans del subministrament del PEiS:
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.
- Durant els subministraments dels PEiS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEiS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:
PCQ/PQ_0411
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Projecte:

Ref.:

AUM 2018 41

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius
Pla:

Cod.

Verificació de Paràmetres d’execució*:

04X4

CONTROL DE GESTIÓ D’APLECS

04X4

OPERACIONS PREVIES A L’EXECUCIÓ

04X4

CINTRES

04X4

ENCOFRATS I MOTLLES

04X6

DESPEÇAMENT DELS PLANOLS D’ARMADURES DISSENYADES
SEGONS PROJECTE

04X6

MUNTATJE D’ARMADURES MITJANÇANT LLIGAT

04X6

MUNTATGE D’ARMADURES MITJANÇANT SOLDADURA.

04X6

GEOMETRIA D’ARMADURES ELABORADES.

04X6

COL·LOCACIÓ D’ARMADURES EN EL ENCOFRAT

04X8

OPERACIONS D’APLICACIÓ DEL PRETESAT (armat actiu)

04XA

ABOCAMENT I POSADA EN OBRA DEL FORMIGÓ

04XA

OPERACIONS D’ACABAT DEL FORMIGÓ

04XA

EXECUCIÓ DE JUNTES DE FORMIGONAT

04XA

CURAT DEL FORMIGÓ

04XA

DESENCOFRAT I DESMOTLLAMENT

04XA

DESCINTRAT

04XA

UNIONS DELS ELEMENTS PREFABRICATS

Control

Criteri per a formació de
lots

Organolèptic

Especificades per tipus
d’obra i tipus d’element dins
la taula reproduïda a
continuació

* Unitats d’inspecció per cada lot. El número de unitats d’inspecció per lot està en funció del nivell de
control i es detalla dins la taula “freqüències de comprovació” reproduïda més endavant.
Criteris per la formació de lots per control de l’execució:
Es correspondran amb parts successives en el procés d’execució de l’obra
No es barrejaran elements de tipologia estructural diferent, que pertanyin a columnes diferents d’aquesta taula.
L’abast del lot no serà superior que l’ indicat, en funció del tipus d’elements, d’aquesta taula.
Tipus
d’obra
Edificis

Ponts

Xemeneie
s torres,
dipòsits

PCQ/PQ_0411

Elements de
fonamentació
-Sabates, pilons i
encepats corresponents
a 250m2 de superfície
- 50ml de pantalles
- Sabates, pilons i
encepats corresponents
a 500m2 de superfície,
sense rebasar tres
fonaments
-50m de pantalles.
- Sabates, pilons i
encepats corresponents
a 250m2 de superfície
- 50m de pantalles

Elements horitzontals

Altres elements

- Bigues i forjats
corresponents a 250m2 de
planta

- Bigues i pilars corresponents a 500m2 de
superfície, sense rebasar les dos plantes
-Murs de contenció corresponents a 50ml, sense
superar vuit posades
- pilars in situ corresponents a 250m2 de forjat

- 500 m3 de tauler sense
rebasar els 30m lineals, ni un
tram o una dovella

- 200m3 de piles, sense rebasar els 10m de
longitud de pila,
- Dos estreps

- Elements horitzontals
corresponents a 250 m2

- Alçats corresponents a 500m2 de superfície o a
10m d’alçada.

8/4/2018
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Ref.:

AUM 2018 41

Unitats d’inspecció:
Processos i
activitats
d’execució

Abast màxim de la unitat
d’inspecció

Processos i
activitats
d’execució

Abast màxim de la unitat
d’inspecció

Control de gestió
d’aplecs

- Aplec ordenat per material, forma de
subministrament, fabricant i partida
subministrada, en el seu cas.

Operacions
d’aplicació del
pretesat

- Pretesat disposat en la mateixa placa
d’ancoratge, en cas de posttesat
- Totalitat del pretesat total, en el cas
d’armadures preteses

Abocament i
posada en
obra del
formigó

- Una jornada
- 120m3
- 20 amasades

Operacions
prèvies a
l’execució.
Replanteig

- Nivell o planta a executar

Cintres

- 3.000m3 de cintra

Operacions
d’acabat del
formigó

- 300 m3 de volum de formigó
- 150m2 de superfície de formigó

Encofrats i
motlles

- 1 nivell d’apuntalament,
- 1 nivell d’encofrat de suports,
- 1 nivell d’apuntalament per planta
d’edificació
- 1 tram, en el cas de ponts

Execució de
juntes de
formigonat

- Juntes executades en la mateixa
jornada

Curat del
formigó

- 300m3 de volum de formigó
- 150m2 de superfície de formigó

- 1nivell d’apuntalament
- 1 nivell d’encofrat de suports,
- 1 nivell d’apuntalament per planta
d’edificació
- 1 tram, en el cas de ponts

Especejament
dels plànols
d’armadures
dissenyades
segons projecte

- Planelles corresponents a una remesa
d’armadures

Muntatge
d’armadures,
mitjançant lligat

- Conjunt d’armadures elaborades cada
jornada

Desencofrat i
desemmotlla
ment

Muntatge
d’armadures,
mitjançant
soldadura

Conjunt d’armadures elaborades cada
jornada

Descintrat

- 3.000m3 de cintra

Geometria
d’armadures
elaborades

- Conjunt d’armadures elaborades cada
jornada

Unions dels
prefabricats

- Unions executades durant la mateixa
jornada
- Planta de forjat

Col·locació
d’armadures als
encofrats

PCQ/PQ_0411

- 1 nivell de suports (planta) en
edificació
- 1 nivell de forjats (planta) en
edificació
- 1 tram, en cas de ponts.
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Ref.:

AUM 2018 41

Número mínim d’unitats d’inspecció que s’hauran de controlar:
El control de l’execució de cada lot, es portarà a terme mitjançant la realització d’inspeccions puntuals dels
processos o activitats corresponents a algunes de les unitats d’inspecció de cada lot. Aquest número
d’inspeccions a realitzar, tant pel Constructor com per la Direcció Facultativa (i/o Entitats de Control)
s’indiquen a continuació, (en funció del nivell de control indicat en Projecte)
Núm. Mínim d’unitats d’inspecció controlades per lot d’execució
Control normal

Processos i activitats de l’execució
Intern

Constructor

Control intens

Extern

DF/Entitats
de control

Intern

Extern
Constructor

DF/Entitats de
Control

Cintres

1

1

Totalitat

50%

Encofrats i motlles

1

1

3

1

Especejament dels plànols d’armadures
dissenyades segons projecte

1

1

1

1

Muntatge d’armadures mitjançant lligat

15

3

25

5

Muntatge d’armadures, mitjançant soldadura

10

2

20

4

3
3

1
1

5
5

2
2

Totalitat

Totalitat

Totalitat

Totalitat

Abocament i posada en obra del formigó

3

1

5

2

Operacions d’acabat del formigó

2

1

3

2

Execució de juntes de formigonat

1

1

3

2

Curat del formigó

3

1

5

2

Desencofrat i desemmotllament

3

1

5

2

Descintrat

1

1

3

2

Unions dels prefabricats

3

1

5

2

Geometria d’ armadures elaborades
Col·locació d’armadures als encofrats
Operacions d’aplicació del pretesat

Prescripcions sobre el control de l’execució:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):

- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.[Es podrà aplicar nivell de control intens]
- Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?
SI

NO
NO
NO

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

PCQ/PQ_0411
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Ref.:

AUM 2018 41

UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra acabada
- Part de la unitat d’obra acabada

Pla:

Cod.
0411

Verificacions i/o proves*
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

Control

Criteris per a formació
de lots

Organolèptic

- Cada planta

* Unitats de verificacions i/o proves per lot.
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

NO
NO
NO

Comentaris:

PCQ/PQ_0411
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Projecte:

Ref.:

Autor:

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
05

ESTRUCTURES METÀLIQUES
0511 ESTRUCTURA D’ACER
RECEPCIÓ DE PEiS

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:

0511

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Segell, marca conformitat

RPC
Documentació tècnica

Altres

Avaluació tècnica europea

Instruccions, inf. seguretat

Declaració de prestacions

Garantia
conformitat a
Norma producte

Assaigs s/norma s/especificació

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE

Etiquetat, marcatge CE

Element

Autoritzacions
administratives

Garantia del fabricant

Fulls de subministrament, etiquetat.

Cod.

Pla

Origen i
garantia

ESTRUCTURA D'ACER

0511 Components estructurals d’acer
Kits de construcció d'edificis
prefabricats d'estructura metàl·lica
0531 ACER ESTRUCTURAL
0511

Acers modelats per a usos
estructurals
Productes llargs i plans, conformats
0531
en calent.
Perfils buits per a construcció,
0531 conformats en fred, d’acer no aliat i
de gra fi
Perfils buits per a construcció acabats
05K5
en calent, d’acer no aliat de gra fi
0531

05K6 Perfils i xapes no normalitzades

dt

0533 CARGOLS, FEMELLES I ARANDELLES
Unions cargolades per a estructures
sense precàrrega
0535 CONECTORS
0533

0537 MATERIAL D'APORTACIÓ PER
05K8 UNIONS SOLDADES
Metalls d’aportació i fonent per
0537 soldatge per fusió de materials
metàl·lics

dt: Documentació tècnica
Documents per la recepció dels PEiS:

PCQ/PQ_0511

obligatoris

voluntaris
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Ref.:

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Marca AENOR "N"

CCRR

RPC
Documentació tècnica

Garantia
conformitat a
Norma producte

Assaigs s/norma s/especificació

Conformitat amb requisits tècnics

Altres

Avaluació tècnica europea

Instruccions, inf. seguretat

Declaració de prestacions

Etiquetat, marcatge CE

Element

Autoritzacions
administratives
Documentació del
marcatge CE

Garantia del fabricant

Fulls de subministrament, etiquetat.

Cod.

Pla

Origen i
garantia

Autor:

Segell, marca conformitat

Projecte:

Homologació

COL LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

05A3 Procediment de soldadura
05A3 Soldador
ESTRUCTURES LLEUGERES DE
05Y1 PERFILS D’ACER CONFORMATS EN
CALENT

Documents per la recepció dels PEiS:

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

Prescripcions sobre el control de recepció:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen)

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB:
- Abans del subministrament del PEiS:
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.
- Durant els subministres dels PEiS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEiS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministres.
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:

PCQ/PQ_0511
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Projecte:

Ref.:

Autor:

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Objectiu: Les verificacions següents:
Replanteig; Materials utilitzats; Execució i
disposició dels elements constructius i de les
instal·lacions; Verificacions i controls;
Compatibilitat entre els diferents productes,
elements i sistemes constructius

1.- QUADRE GENERAL DE CONTROL
[Q-0] QUADRE GENERAL DE CONTROL

Pla: Cod.

Verificació de Paràmetres d’execució*:

05M2
05M9

LABORATORIS I
ENTITATS DE
CONTROL

05M2

COMPROVACIONS
PREVIES DE LES
INSTAL·LACIONS
DEL TALLER

Declaració d’independència signada per
persona física
Competència de l’inspector

Control

Criteris per a
formació de lots

Control
documental

Per a cada entitat

Inspecció

Per taller

Verificació
del contingut
dels
documents

Un lot per la totalitat
de l’estructura i taller

Idoneïtat per elaborar elements
Verificació control de producció
Memòria de fabricació
Plànols de taller per a cada element de
l’estructura
Control intern de producció (Autocontrol del
constructor)

05G1
05M1
05M2
05M3

REVISIÓ I
APROVACIÓ DE LA
DOCUMENTACIÓ DE
TALLER

Comprovació del sistema de traçabilitat del
control intern
Programa d’obra
Procediments escrits de soldadura

05M9

Qualificació dels soldadors
Qualificació del procés de soldadura(EXP)
Verificació de registre de fabricació (per taller
propi de l’obra)
05Y1
05M2

CONTROL DE LA
FABRICACIÓ DE
TALLER

[Q-1] INSPECCIONS D’AUTOCONTROL DEL
TALLER (CONSTRUCTOR)
[Q-2] INSPECCIONS DEL CONTROL EXTERN

Inspecció
Control
documental

Criteris segons
paràmetre

Memòria de muntatge
Plànols de muntatge
05Y1
05M3
05M9

REVISIÓ I
APROVACIÓ DE LA
DOCUMENTACIÓ DE
MUNTATGE EN
OBRA

Procediments escrits de soldadura
Qualificació dels soldadors
Qualificació del procés de soldadura(EXP)

Verificació
del contingut
dels
documents

Un lot per la totalitat
de l’estructura

Control intern del muntador (autocontrol del
constructor)
Documentació del subministrament

05Y4

PCQ/PQ_0511

CONTROL DEL
MUNTATGE EN
OBRA

[Q-3] INSPECCIONS D’AUTOCONTROL DEL
MUNTADOR (CONSTRUCTOR)
[Q-4] INSPECCIONS DEL CONTROL EXTERN

8/4/2018

Inspecció
Control
documental

Criteris segons
paràmetre
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Ref.:

Autor:

(EXP) Qualificació del procediment de soldadura: Comprovacions experimentals a realitzar per la entitat de
control:
Si el plec de condicions tècniques així ho indica, es procedirà a la qualificació del procediment de soldadura per
mitjà d’assaigs d’acord amb UNE EN ISO 15614-1
Per a processos automàtics amb xapes que porten incorporada la imprimació de taller i per a soldadura amb
penetració profunda realitzada en una sola passada és obligatòria la citada qualificació mitjançant assaig previ a la
producció.
En el cas de xapes amb imprimació deuen realitzar-se amb el major espessor de capa acceptat.
Si un procediment qualificat mitjançant assaig no ha estat utilitzat durant un període superior a tres anys haurà de
procedir-se a inspeccionar una mostra a escala real d’una prova de producció per acceptar aquest procediment.
Quan s’utilitzin elèctrodes de gran penetració o quan es facin soldadures per ambdues cares sense presa d’arrel
s’haurà d’assajar una proveta mitjançant assaig destructiu cada sis mesos a més del preceptiu assaig de
qualificació del procediment.
Les qualificacions que s’hagin de realitzar seran efectuades per l’entitat de control de qualitat que dugui a terme el
control extern. Aquesta entitat certificarà per escrit que amb les qualificacions queden coberts tots els processos
de soldadura a efectuar en l’obra en concret.
En cas d’espessors d’ala superiors a 30mm, es qualificarà també el procediment de soldadura en angle ales-ànima
i d’unió de platabandes de manera que s’asseguri que no existeix excessiva aportació de calor que baixi les
característiques de resiliència de la zona soldada, material base i zona de transició, pre-escalfant si és necessari.

2.- ESQUEMES DE CONTROL (lots i inspeccions)
2.1.- TALLER

Pla: Cod.

Pla:

Inspeccions

CONTROL DE LA FABRICACIÓ DE TALLER
[Q-1] AUTOCONTROL DEL CONSTRUCTOR
Control
per lot:

05M4

Uc1 - CONTROL DE LA GESTIÓ D’APLECS

05M4

Uc2 - REVISIÓ DE PLÀNOLS DE TALLER

05M4

Uc3 - MANIPULACIÓ DELS PRODUCTES D’ACER EN TALLER

05M4

Uc4 - ASSEMBLATGE D’ELEMENTS EN TALLER, INCLOSA LA
COMPROVACIÓ DE FIXACIONS MECÀNIQUES I
SOLDADURES

Control de la
fabricació de taller

Criteris per a formació de lots
Per elements verticals:
- Bigues i pilars corresponents a
500 m2 de superfície (màxim dos
plantes)
Per elements horitzontals:
- Bigues, elements superficials i
forjats corresponents a 250 m2 de
planta

CONTROL DE LA FABRICACIÓ DE TALLER
[Q-2] CONTROL EXTERN
(Direcció Facultativa que pot comptar amb l’assistència tècnica d’una entitat de control de qualitat)
Control
Criteris per a formació de lots
Cod. Inspeccions per lot:
05M5

Uc1 - CONTROL DE LA GESTIÓ D’APLECS

05M5

Uc2 - REVISIÓ DE PLÀNOLS DE TALLER

05M5

Uc3 - MANIPULACIÓ DELS PRODUCTES D’ACER EN TALLER

05M5

Uc4 - ASSEMBLATGE D’ELEMENTS EN TALLER, INCLOSA LA
COMPROVACIÓ DE FIXACIONS MECÀNIQUES I
SOLDADURES

PCQ/PQ_0511
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Control de la
fabricació de taller

Per elements verticals:
- Bigues i pilars corresponents a
500 m2 de superfície (màxim dos
plantes)
Per elements horitzontals:
- Bigues, elements superficials i
forjats corresponents a 250 m 2 de
planta
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2.2.- OBRA

Pla: Cod.

Pla:

CONTROL DEL MUNTATGE EN OBRA
[Q-3] AUTOCONTROL DEL MUNTADOR (CONSTRUCTOR)
Control
Criteris per a formació de lots
Inspeccions per lot:

05M4

Uc1 - CONTROL DE LA GESTIÓ D’APLECS

05M4

Uc2 - REVISIÓ DE PLÀNOLS DE TALLER

05P4

Uc5 – REPLANTEIG I GEOMETRIA

05P4

Uc6 – FORMIGONAT DELS FONAMENTS

05P4

Uc7 – MUNTATGE D’ELEMENTS EN OBRA, INCLOSA LA
COMPROVACIÓ DE FIXACIONS MECÀNIQUES I
SOLDADURES

Muntatge de
l’estructura a l’obra

Per elements verticals:
- Bigues i pilars corresponents a
500 m2 de superfície (màxim dos
plantes)
Per elements horitzontals:
- Bigues, elements superficials i
forjats corresponents a 250 m2 de
planta

CONTROL DEL MUNTATGE EN OBRA
[Q-4] CONTROL EXTERN
(Direcció Facultativa que pot comptar amb l’assistència tècnica d’una entitat de control de qualitat)
Control
Criteris per a formació de lots
Cod. Inspeccions per lot:
05M5

Uc1 - CONTROL DE LA GESTIÓ D’APLECS

05M5

Uc2 - REVISIÓ DE PLÀNOLS DE TALLER

05P5

Uc5 – REPLANTEIG I GEOMETRIA

05P5

Uc6 – FORMIGONAT DELS FONAMENTS

05P5

Uc7 – MUNTATGE D’ELEMENTS EN OBRA, INCLOSA LA
COMPROVACIÓ DE FIXACIONS MECÀNIQUES I
SOLDADURES

Muntatge de
l’estructura a l’obra

Per elements verticals:
- Bigues i pilars corresponents a
500 m2 de superfície (màxim dos
plantes)
Per elements horitzontals:
- Bigues, elements superficials i
forjats corresponents a 250 m 2 de
planta

3.- FREQÜENCIES DE LES INSPECCIONS I COMPROVACIONS EXPERIMENTALS
CONTROL DE TALLER I MUNTATGE EN OBRA
UC1 – CONTROL DE LA GESTIÓ D’APLECS

Pla: Cod.
05M2
05M2
05PC

05MB

Verificació de Paràmetres:

Control Normal

Control Intens

Autocontrol

Extern

Autocontrol

Extern

Totalitat

1

Totalitat

3

SISTEMA DE GESTIÓ D’APLECS
MARCAT, MANIPULACIÓ I EMMAGATZEMATGE
TRAÇABILITAT

Grandària de les unitats d’inspecció**:
Aplec ordenat per material, forma de subministrament, fabricador i partida subministrada, si escau

CONTROL DE TALLER I MUNTATGE EN OBRA
UC2 – REVISIÓ DE PLÀNOLS DE TALLER

Pla: Cod.
05G1
05M1

05P1

Verificació de Paràmetres:

Control Normal

Control Intens

Autocontrol

Extern

Autocontrol

Extern

1

1

1

1

REVISIÓ DE PLÀNOLS DE TALLER
MÈTODE DE MUNTATGE PRELIMINAR

Grandària de les unitats d’inspecció**:
Plànols corresponents a una remesa d’elements
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CONTROL EN TALLER
UC3 – MANIPULACIÓ DELS PRODUCTES D’ACER

Pla: Cod.

Verificació de Paràmetres:

Control Normal

Control Intens

Autocontrol

Extern

Autocontrol

Extern

1

1

3

1

05G2 – 05M2 Preparació del material:

- Redreçat
- Tall(EXP)
- Conformació
- Perforació(EXP)

Grandària de les unitats d’inspecció**:
Conjunt de productes manipulats en una jornada

(EXP) Comprovacions experimentals a realitzar per la entitat de control:
Control de les operacions de tall
lots

Un lot per a cada
tipus d’element a
tallar i per a cada
material

Núm. Provetes
per lot

Especificacions sobre la provetes

1 Ut.

Tall recte de l’element de major gruix

1 Ut.

Tall recte de l’element de menor gruix

1 Ut.

Tall en angle entrant amb radi mínim d’acord i sobre
un element de gruix representatiu

1 Ut.

Tall corb sobre un element de gruix representatiu

Dimensions

Dimensions de les provetes que
permetin talls de com a mínim
200mm de longitud

Control de les operacions de perforació
lots
Un lot per a
cada
procediment de
perforació

PCQ/PQ_0511

Núm. Provetes
per lot

Especificacions sobre la provetes

8 Uts.

Les provetes hauran de cobrir els rangs de
qualitat dels materials, diàmetres dels forats
i gruixos del material
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Criteris acceptació
Es mesurarà el diàmetre dels forats en cada
extrem del gruix del forat fent servir patrons
(passa no passa):
El valor mitjà complirà les toleràncies
corresponents a la classe
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CONTROL EN TALLER
UC4 – ASSEMBLATGE, FIXACIONS I SOLADURES

Pla: Cod.

Verificació de Paràmetres:

Control Normal

Control Intens

Autocontrol

Extern

Autocontrol

Extern

10

2

20

4

05MB Armat en taller:
- Aprovació de la seqüència d’armat i soldeig presentat
pel constructor a la Direcció Facultativa
- Disposició i dimensions de cada element segons
plànols de taller
- Rectificació o rebuig de les peces que no permetin
l’acoblament (sense forçar-les).
- Marques d’identificació i traçabilitat de les peces
preparades
L’autocontrol contindrà:
 Identificació dels elements
 Situació dels eixos de simetria
 Situació de les zones de subjecció als elements
contigus.
 Paral·lelisme de les ales i platabandes
 Perpendicularitat de ales i ànimes
 Esbombament, rectitud i planor d’ales i ànimes
 Contrafletxes
El control del armat es realitzarà amb un mostreig cobrint
els següents percentatges: 100% i 25%, segons es tracti
d’elements principals o secundaris respectivament.
SOLDADURES

05M9 Comprovacions experimentals del
procediment de soldeig:
- Qualificació del procediment de soldeig
- Comprovació de les peces a unir
05M9 Control de l’execució de les soldadures:(EXP)
- Inspecció visual
- Assaigs no destructius
- Control de les soldadures reparades
05M9 Preparació i execució de la soldadura:
- Preparació de vores
- Emmagatzematge de consumibles
- Protecció contra la intempèrie
- Muntatge per la soldadura
- Preescalfament
- Unions temporals
- Soldadures de punteig, angle, topall, ranura,
connectadors.
- Tractament post-soldadura.
UNIONS CARGOLADES

05MA Control d’unions cargolades(EXP)
- Distàncies entre eixos de cargols i d’aquest a les vores
- Mida dels forats
- Ús del cargol
- Ús de femelles
- Ús de volanderes
- Estreny de cargols sense pretensar
- Estreny de cargols pretesats
- Superfícies de contacte en unions resistents al
lliscament
- Fixacions especials: Unions a formigó
- Utilització de cargols especials:
* Cargols de cap avellanat
* Cargols calibrats i bulons
* Cargols d’injecció
Grandària de les unitats d’inspecció**:
Conjunt d’elements acoblats en una jornada
Les inspeccions de les soldadures s’especifiquen en l’apartat de comprovacions experimentals.
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(EXP) Soldadures: Comprovacions experimentals a realitzar
Les Inspeccions d’autocontrol com del control extern hauran de ser realitzades per un inspector de soldadura de
nivell 2, conforme a la norma UNE 14618 o per qualsevol altra persona amb les suficient qualificació tècnica que
sigui autoritzada per la direcció facultativa. La Direcció Facultativa podrà exigir la certificació de l'inspector de
soldadura
Qualsevol assaig es realitzarà una vegada transcorregudes 16 hores des de la deposició del cordó, (40 hores si hi
ha risc de fissures en fred, en particular: Materials d’espessor superior a 40mm; acers de qualitat superior a S355;
cordons molt embridats; acers de resistència a la corrosió millorada.
Autocontrol de les soldadures (taller)
Inspecció visual
Detall d’inspecció

Criteris d’acceptació

Freqüència
classe

Nivell de qualitat

1

Nivell D

Inspecció conforme a UNE EN
970

2

Nivell C, en general, i nivell D per defectes de mossegada
(5011,5012), solapament (506), encebament de l’arc (601) i xuclet
de cràter obert (2025)

Zones d’encebament i
tancament

3

Nivell B

4

Nivell B

Existència i situació de tots els
cordons

Inspecció de forma i superfície
dels cordons:
- En el cas de seccions
circulars, a les parts centrals
del taló i dels flancs.
- En el cas de seccions
quadrades o rectangulars: a les
quatre cantonades.

100% dels
cordons

defecte
Mossegada (5011 i 5012)
Excés de gruix (502)
Angle de sobregruix (505)
Porus intern o bufament

Límit del defecte
No permesa
< 2mm
< 165º
< 0,1 del gruix de gola; màx.2mm

(2011 a 2014)

Inclusió sòlida

(300)

Manca d’alineació (507)
Xuclet d’arrel (515)

Ample inferior a 0,1 del gruix de gola;
màx.1mm
Llargada inferior al gruix de gola;
màx.10mm.
< 0,05t; màx.2mm
No permès

Si en el transcurs de la inspecció visual es detectés algun defecte, aquest serà corregit conforme als
següents criteris:
Descripció del defecte

Correcció

Fissures

Sanejat de les fissures i nou cordó

Porus i desbordaments

Soldar de nou després de sanejar amb arc-aire. Longitud
mínima de sanejat 40mm

mossegades

Sanejat i posterior dipòsit de material d’aportació, longitud
mínima de sanejat 40mm

Concavitats i convexitats no previstes

Esmolada

Altres defectes: Entalles i estries superficials amb
posterior dipòsit de material: esquerdes de límit
d’aportació, etc.

Esmolada o sanejament per arc-aire.
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Autocontrol de les soldadures (taller)
Freqüència d’assaigs no destructius(1)
Assaigs no
destructius(2)

Classe d’execució

Tipus de soldadura

Partícules magnètiques
(PM) UNE EN 1290

Cordons
de força

Ultrasons (US) UNE EN
1714
Radiografies (RX) UNE
EN 12517

Unions
de lligat

2

K0,8

100%

50%

0,3< k< 0,8

50%

20%

K  0,3

10%

5%

a topall sotmesos a
tensions de compressió

10%

5%

en angle

20%

10%

longitudinals

10%

5%

a topall
sotmesos a
tensions de
tracció

Líquids penetrants (LP)
UNE EN 1289

4o3

Rigiditzadors, corretges,
etc.

5%

K: Coeficient d’utilització
(1) En el cas de detectar-se soldadures no acceptables, s’incrementarà la freqüència de control sobre les soldadures d’aquest soldador.
En el cas que un terç dels soldadors tinguin un increment en el seu nivell de control s’haurà de comunicar a la direcció facultativa perquè augmenti
el nivell de control extern dut a terme per l’entitat de control i prengui les mesures oportunes.
Les soldadures no admissibles detectades hauran de reparar-se, i no solament aquestes, sinó les que anteriorment s’haguessin considerat defectes
admissibles.
(2)Les radiografies podran substituir-se per ultrasons en soldadures de difícil accés i si ho indica la Direcció facultativa.
Els procediments LP i PM són intercanviables, sent preferible la realització d’aquest últim
En tots els punts on existeixin creus de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia addicional.
En general, PM o LP d’un 15% del total de la longitud de les soldadures en angle, que comprendrà els extrems (inicis i finals) de cordons.
En general, RX i US de les soldadures a topall, tant en xapes en continuació com d’unions en T, quan aquestes siguin a topall.

Resultat del control
Assaig no destructiu:
Radiografies (RX)

Criteri acceptació o rebuig

Classificació segons
UNE EN 12517

1ó2

Seran admissibles

3, 4 ó 5

S’aixecaran per procedir a la seva nova execució
Excepcionalment, les qualificades amb 3 es podran admetre en
funció de l’amplitud del defecte, posició i característiques de
la unió, sol·licitacions, etc
Les deformacions provocades per les soldadures seran
corregides per calor, no adoptant en cap cas temperatures
d’escalfament superiors a 900ºC

Deformacions

(EXP) Unions cargolades: Comprovacions experimentals a realitzar
Autocontrol del constructor
Verificació

Freqüència
Elements
principals
(Bigues,
pilars, xapes,
etc.)

Parell
d’estrenyi

PCQ/PQ_0511

Elements
secundaris
(Rigiditzadors,
triangulacions
secundaries,
etc.)

100%

25%

Criteris acceptació / rebuig

Cargols
sense
pretesar

Cargols
pretesats

S’estrenyeran fins a la condició de contacte ajustat dels components al
voltant de la zona de cada cargol.
És admissible folgances locals de 2mm separades de la zona on es disposen
els cargols.
Quan se superin el límit de folgança de 2mm o menys, si així ho indica el plec
de prescripcions tècniques particulars poden interposar-se tascons o folres, o
bé galgues en forma de pinta abastant als cargols
La folgança màxima entre superfícies de contacte esta limitada a 1mm. Si
aquest valor es superat fins a 2mm en ambients corrosius i 4mm en ambients
interiors, cap la possibilitat d’utilitzar sistemes d’ajustament a base de folres.
Tret d’indicació en contra del plec de prescripcions particulars, l’esforç de
pretesat que s’haurà d’obtenir en l’espiga del cargol es el 70% de la
resistència a tracció del cargol multiplicada per l’àrea resistent
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CONTROL EN OBRA
UC5 – REPLANTEIG I GEOMETRIA

Pla: Cod.

Control Normal

Verificació de Paràmetres:

Control Intens

Autocontrol

Extern

Autocontrol

Extern

1

1

4

1

Replanteig i geometria
05P1 Condicions de l’emplaçament:
- Compliment dels requisits de seguretat
05PB Suports:
- Posició, i alineacions
Grandària de les unitats d’inspecció**: Nivell o planta a executar

CONTROL EN OBRA
UC6 – FORMIGONAT DELS FONAMENTS*

Pla: Cod.
05PB
05PB

Control Normal

Verificació de Paràmetres:

Control Intens

Autocontrol

Extern

Autocontrol

Extern

2

1

3

2

Condicions prèvies
Condicions del material de reblert

05PB
Condicions del formigonat
Grandària de les unitats d’inspecció**: Formigó abocat en una jornada

(*) Aquestes inspeccions son les indicades pel control dels paràmetres indicats a l’EAE, Art.78.3.2. A més d’aquestes inspeccions, s’hauran de realitzar les indicades a
la instrucció EHE.

CONTROL EN OBRA
UC7 – MUNTATGE, FIXACIONS I SOLADURES

Pla: Cod.
05PC
05PC
05P8

Control Normal

Verificació de Paràmetres:

Control Intens

Autocontrol

Extern

Autocontrol

Extern

10

2

20

4

Aprovació seqüència d’armat i soldeig
Armat previ
Verificació de els toleràncies de muntatge

SOLDADURES
05M9 Comprovacions experimentals del procediment de soldeig:

- Qualificació del procediment de soldeig
- Comprovació de les peces a unir
05M9 Control de l’execució de les soldadures:(EXP)
- Inspecció visual
- Assaigs no destructius
- Control de les soldadures reparades
05M9 Preparació i execució de la soldadura:
- Preparació de vores
- Emmagatzematge de consumibles
- Protecció contra la intempèrie
- Muntatge per la soldadura
- Preescalfament
- Unions temporals
- Soldadures de punteig, angle, topall, ranura, connectadors.
- Tractament post-soldadura.
UNIONS CARGOLADES
05MA Control d’unions cargolades(EXP)

- Distàncies entre eixos de cargols i d’aquest a les vores
- Mida dels forats
- Ús del cargol
- Ús de femelles
- Ús de volanderes
- Estreny de cargols sense pretensar
- Estreny de cargols pretesats
- Superfícies de contacte en unions resistents al lliscament
- Fixacions especials: Unions a formigó
- Utilització de cargols especials:
* Cargols de cap avellanat
* Cargols calibrats i bolons
* Cargols d’injecció

Grandària de les unitats d’inspecció**: Conjunt d’elements acoblats en una jornada
** En cas d’obres d’enginyeria de petita importància, així com en obres d’edificació sense especial complexitat estructural (formades per bigues,
pilars i forjats convencionals no pretensados, amb llums de fins a 6m i un nombre de nivells de forjat no superior a set), la direcció facultativa podrà
optar per augmentar al doble les grandàries màximes de la unitat d’inspecció indicats
PCQ/PQ_0511
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(EXP) Soldadures: Comprovacions experimentals a realitzar
Per les soldadures realitzades a l’obra, s’aplicaran els mateixos criteris que a les soldadures de taller. Es
consideraran només diferents les freqüències dels assaigs no destructius, per als quals s’aplicaran els indicats
a continuació:
Autocontrol de les soldadures (obra)
Freqüència d’assaigs no destructius
Assaigs no
destructius

Radiografies (RX)
UNE EN 12517

Cordons
de força

Unions
de lligat

4i3

2

K0,8

100%

100%

0,3< k< 0,8

100%

50%

K  0,3

20%

10%

a topall sotmesos a
tensions de compressió

20%

10%

en angle

20%

10%

longitudinals

20%

10%

a topall
sotmesos a
tensions de
tracció

Líquids penetrants
(LP) UNE EN 1289
Partícules
magnètiques (PM)
UNE EN 1290
Ultrasons (US)
UNE EN 1714

Classe d’execució

Tipus de soldadura

Rigiditzadors, corretges,
etc.

5%

Prescripcions sobre el control de l’execució:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:
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UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra acabada
- Part de la unitat d’obra acabada
ESTRUCTURA METÀLICA ACABADA

Pla:

Cod.
0511

Control

Criteris per a
formació de lots

Organolèptic

Cada planta.

Verificacions i/o proves*
Inspecció final d’obra**

* Unitats de verificacions i/o proves per cada lot.
** Obligatòria per a estructures classe 4 o 3. En aquests caso ses redactarà un document “memòria de construcció” o
“informe fi d’obra”(EAE,Art.94).

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI

NO
NO
NO

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

Comentaris:
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
13

ACABATS (VERTICALS I SOSTRES)
1391 PINTURA
RECEPCIÓ DE PEiS

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Segell, marca conformitat

RPC
Documentació tècnica

Altres

Avaluació tècnica europea

Instruccions, inf. seguretat

Declaració de prestacions

Garantia
conformitat a
Norma producte

Assaigs s/norma s/especificació

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE

Etiquetat, marcatge CE

Element

Autoritzacions
administratives

Garantia del fabricant

Fulls de subministra, etiquetat.

Cod.

Pla

Origen i
garantia

1391 PINTURA
Acabat exterior impermeable a
l'aigua

Documents per la recepció dels PEiS:

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

Prescripcions sobre el control de recepció:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen)

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:
- Abans del subministrament del PEIS:
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEIS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:

PCQ/PQ_1391
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius
Pla:

Cod.

Verificació de Paràmetres
d’execució*

Control

PE-139Z

CONDICIONS PREVIES

PE-139Z

ESTAT DEL SUPORT

PE-139Z

PREPARACIÓ DE LA PINTURA

PE-139Z

APLICACIÓ DE LA PINTURA

Verificació del tipus de pintura,
temps de secat, rendiment,
aspecte, color...., estat del suport,
sistema d’aplicació.

PE-139Z

ASPECTE ACABAT

Control del 20% de l’execució

Criteris de
formació de lots

- Cada planta

PE-

* Unitats d’inspecció per lot

Prescripcions sobre el control de l’execució:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

NO
NO
NO

UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada
Pla:

Cod.
PA-139Z

Verificacions i/o
proves*
PINTURES

Control
Verificació de gruixos de protecció sobre elements
metàl·lics mitjançant aparell magnètic o micròmetre.
Per proteccions ignífugues: Les establertes a l’apartat 23
Per proteccions anticorrosives sobre elements metàl·lics:
sol•licitud de certificat de l’aplicador, dels gruixos aplicats.

Criteris de
formació de lots
.
- Un lot per cada
tipus d’element
pintat

* Verificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

PCQ/PQ_1391
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Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI

NO
NO
NO

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

Comentaris:
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
14

PAVIMENTS
1421 SUBASES I RECRESCUDES
RECEPCIÓ DE PEiS

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:

0422

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Segell, marca conformitat

RPC
Documentació tècnica

Altres

Avaluació tècnica europea

Instruccions, inf. seguretat

Declaració de prestacions

Garantia
conformitat a
Norma producte

Assaigs s/norma s/especificació

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE

Etiquetat, marcatge CE

Element

Autoritzacions
administratives

Garantia del fabricant

Fulls de subministra, etiquetat.

Cod.

Pla

Origen i
garantia

TOT-U NATURAL

0423 TOT-U ARTIFICIAL

Documents per la recepció dels PEiS:

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

Prescripcions sobre el control de recepció:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen)

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:
- Abans del subministrament del PEIS:
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEIS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius

PCQ/PQ_1421
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Pla:

Cod.
PE-142Z
PE-142Z

Verificació de Paràmetres
d’execució*
REFINAT I COMPACTACIÓ DE
L’ESPLANADA
HUMECTACIÓ I COMPACTACIÓ DE LA
CAPA DE SUBBASE

PE-142Z

AUM 2018 41

Criteris de formació
de lots

Control
Organolèptic

- Cada 500 m2

Assaigs de densitat

- Cada 500m2,
- Cada tongada

5 determinacions d’humitat i
densitat
Control organolèptic

GRUIX DE LES TONGADES

Ref.:

Verificació del 50% de les
tongades

- Cada 500m2,
- Cada tongada

PE-

* Unitats d’inspecció per lot

Prescripcions sobre el control de l’execució:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI

NO
NO
NO

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada
Pla:

Cod.
PA-1421

Verificacions i/o proves*
SUBBASES I RECRESCUDES

Control
Organolèptic

Criteris de formació
de lots
Superfície total
executada

* Verificacions i/o proves d’execució

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

NO
NO
NO

Comentaris:
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
16

ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ
1611 BARANES
RECEPCIÓ DE PEiS

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:

1611

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Segell, marca conformitat

RPC
Documentació tècnica

Altres

Avaluació tècnica europea

Instruccions, inf. seguretat

Declaració de prestacions

Garantia
conformitat a
Norma producte

Assaigs s/norma s/especificació

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE

Etiquetat, marcatge CE

Element

Autoritzacions
administratives

Garantia del fabricant

Fulls de subministra, etiquetat.

Cod.

Pla

Origen i
garantia

BARANES
Baranes prefabricades
Productes llargs y plans, laminats en
calent, (funció estructural)
Alumini i els seus aliatges (funció
estructural)
Fustes de seccions rectangular
(funció estructural)
Vidre, per baranes amb vidre

1641 ANCORATGES
Ancoratges metàl·lics per a formigó.
Ancoratges d'expansió o per
soscavat. Per a elements estructurals
o càrregues pesades.
Ancoratges metàl·lics per a formigó.
Ancoratges químics. Per a elements
estructurals o càrregues pesades.
Ancoratges metàl·lics per formigó,
amb aplicacions no estructurals. Per
càrregues lleugeres.
TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE
154
PROTECCIÓ
1541 ANODIZAT
1542

LACAT

1543 GALVANITZAT
1544 TRACTAMENT DE LA FUSTA
1545 PINTURES

Documents per la recepció dels PEiS:

PCQ/PQ_1611
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Prescripcions sobre el control de recepció:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen)

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:
- Abans del subministrament del PEIS:
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEIS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:
L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius
Pla: Cod.
PE-1671

Verificació de Paràmetres
d’execució*
PROTECCIÓ DE DESNIVELLS:
MESURES DE SEGURETAT

Criteris de
formació de lots

Control
Verificació del compliment de les mesures de
seguretat exigides
Control del 100% de les baranes

PE-161Z

PE-161Z

PE-

COMPLIMENT DE LES MESURES
DE SEGURETAT EN EL DISSENY
DE LA BARANA

Verificació del compliment de les mesures de
seguretat en el disseny

COL·LOCACIÓ / EXECUCIÓ DE
LA BARANA

Fixació de la barana

PROTECCIÓ DE LA BARANA

- Un lot per planta

Control per tipus de barana

Control del 25% de les baranes
Verificació del grau de protecció a l’exterior.
Control del 25% de la barana

* Unitats d’inspecció per lot

Prescripcions sobre el control de l’execució:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI

NO
NO
NO

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

PCQ/PQ_1611

8/4/2018

Pag.2 de 3

COL LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

Projecte:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

REFORMA DEL PATI DEL CEIP CANIGÓ – EDIFICI SANT FERRAN -

Ref.:

AUM 2018 41

UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada
Pla:

Cod.
PA-1611

Verificacions i/o
proves*
BARANA

Criteri de
formació de lots

Control
Resistència(*)
Si la DF considera necessari la realització d’una prova

Per tipus de
barana

* Verificacions i/o proves per lot

- (*) En cas de dubtes sobre la resistència de la barana
Resistència de la barana d’acord a l’apartat 3.2.1. del DB SE-AE 3.2: (segons DB SUA-1 3.2.2)
Categoria d’ús C5, força horitzontal 3, 0 kN/m.
Categoria d’ús C3, C4, E F, força horitzontal 1,6 kN/m.
Resta de casos, força horitzontal 0,8 kN/m.

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI

NO
NO
NO

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

Comentaris:
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
17

INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
1711 XARXA D’EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS
RECEPCIÓ DE PEiS

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:

1713

Cod.

Pla

Autoritzacions
administratives

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Segell, marca conformitat

RPC
Documentació tècnica

Altres

Avaluació tècnica europea

Instruccions, inf. seguretat

Declaració de prestacions

Etiquetat, marcatge CE

Garantia
conformitat a
Norma producte

Assaigs s/norma s/especificació

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE

Garantia del fabricant

Element

BAIXANTS I COL·LECTORS
SUSPESOS
Canonades de gres per sanejament,
accessoris i juntes, per evacuació
d’algues residuals, pluvials i
superficials, que funcionen per
gravetat o sota lleugera pressió.
Sistemes de canalització de polietilè
soterrats i aeris per a conducció
d'aigua, sanejament a pressió i
sanejament per buit, a pressió
màxima de 25 bar i Tª d'operació
20ºC i fins 40ºC en operacions que
operen a temperatura constant.
Tubs ABS (material plàstic acronitrilbutadiè-estirè), per a evacuació
d'aigües residuals en l'interior de
l'estructura dels edificis a baixa i alta
temperatura.
Tubs accessoris i peces especials de
foneria dúctil i les seves unions, per a
col·lectors i escomeses de
sanejament a l'exterior dels edificis.
Soterrades o aèries, amb o sense
pressió i en sistemes separatius o
unitaris.
Tubs amb capes interiors i exteriors
llises de PVC-U unides per una capa
espumada de PVC-U o per nervis de
PVC-U compacte
Tubs de Formigó, canalitzacions a
baixa pressió
Tubs de Polipropilè, canalitzacions a
baixa pressió
Tubs de PVC-U

Documents per la recepció dels PEiS:

PCQ/PQ_1711

Fulls de subministra, etiquetat.

Pla

Cod.

Origen i
garantia

obligatoris

Element

voluntaris
Origen i
garantia
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Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

Garantia
conformitat a
Norma producte

Segell, marca conformitat

AUM 2018 41

DPC
Altres

DITE

Control producció fàbrica

Certificat “CE”

Garantia del fabricant

Declaració de conformitat

Documentació
del marcatge CE

Ref.:

Addicional a etiqueta “CE”

REFORMA DEL PATI DEL CEIP CANIGÓ – EDIFICI SANT FERRAN -

Fulls de subministra, etiquetat.

Projecte:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

CCRR

COL LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

PCQ/PQ_1711
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d’origen
s/especi
ficació
tècniqu
es
tècniqu
es
voluntar
d’idoneï
is
tat
tècnica

Documentació del
marcatge CE

Conformitat amb requisits tècnics

DPC

Element

Autoritzacions
administratives

Altres

Origen i
garantia

etiqueta
t.
fabrican
t

Cod.

Pla

Tubs i accessoris d'acer galvanitzat en calent
soldats longitudinalment amb maniguet acoblable
per a canalització d'aigües residuals
Tubs i accessoris d'acer inoxidable soldats
longitudinalment amb maniguet acoblable per a
canalització d'aigües residuals
Tubs i accessoris de foneria, unions i peces
especials per a xarxes d'evacuació d'aigües en
edificis.
Tubs i accessoris de PRFV (plàstic termostable
reforçat amb fibra de vidre) basat en resines de
polièster insaturat (UP), per a canalitzacions
d'aigua de superfície o sanejament soterrades,
exteriors als edificis per aplicacions sense pressió.
Tubs i accessoris de PRFV (plàstic termostable
reforçat amb fibra de vidre) basat en resines de
polièster insaturat (UP), per a canalitzacions
soterrades per a evacuació i sanejament.
Tubs i accessoris de PRFV (plàstic termostable
reforçat amb fibra de vidre) basat en resines de
polièster insaturat (UP), per a canalitzacions
soterrades per aplicacions amb o sense pressió.
Tubs i accessoris de PVC-C (policlorur de vinil
clorat) per a evacuació d'aigües residuals a
l'interior dels edificis.
Tubs i accessoris de PVC-U (policlorur de vinil no
plastificat) amb tubs de paret estructurada per a
evacuació d'aigües residuals.
Tubs i accessoris de PVC-U (policlorur de vinil no
plastificat) per a sanejament soterrat o aeri amb
pressió.
Tubs i peces complementàries prefabricades de
formigó amb fibra d'acer i formigó armat amb
unions flexibles per a aigües negres, pluvials i
superfície per gravetat
Tubs SAN+PVC (mescles de copolímers d'estirè)
per a evacuació d'aigües residuals a l'interior dels
edificis.
Tubs, juntes i accessoris de fibrociment amb (AT)
o sense (NT) amiant destinades a clavegueram,
sanejament i drenatge.

Garantia
conformitat a
Norma producte

Pag.2 de 6

Ref.:

AUM 2018 41

Marca AENOR "N"

CCRR

Segell, marca conformitat

Addicional a etiqueta “CE”

DITE

Control producció fàbrica

Certificat “CE”

REFORMA DEL PATI DEL CEIP CANIGÓ – EDIFICI SANT FERRAN Declaració de conformitat

Projecte:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Homologació

COL LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

CANALONS PER RECOLLIDA
D'AIGÜES PLUVIALS
Canalons amb ràfec i baixants
externs d'aigües pluvials de xapa de
zinc, acer inoxidable, xapa d'acer
amb recobriment metàl·lic per
immersió en calent, xapa d'acer
recobert de metall o recobriment
orgànic, xapa d'alumini o de xapa de
coure.
Canalons suspesos i els seus
accessoris de PVC-U
1715 JUNTES I UNIONS
1714

Juntes elastomèriques de cautxú
vulcanitzat per a estanquitat en
unions de canonades d'aigua no
potable, calent (WF i WD), freda
(WC) o freda resistent a olis (WG)
Juntes elastomèriques de cautxú
vulcanitzat (amb o sense copolímer
de isoprè-isobutilè) per a
canalitzacions d'aigua i drenatge, per
a subministrament d'aigua potable
calenta (WA, WB i WE).
Juntes elastomèriques
termoplàstiques amb estanquitat en
unions de canonades per a transport i
drenatge d'aigua no destinada al
consum humà.
Juntes elastomèriques
termoplàstiques de material cel·lular
de cautxú vulcanitzat com
estanquitat en unions de canonades
per a transport i drenatge d'aigua no
destinada al consum humà.
Juntes elastomèriques de poliuretà
emmotllat com estanquitat en unions
de canonades per a transport i
drenatge d'aigua no destinada al
consum humà.

Adhesius per a sistemes de
canalització en materials
termoplàstics sense pressió

Documents per la recepció dels PEiS:

PCQ/PQ_1711

obligatoris

voluntaris

8/4/2018

Altres per verificar el compliment d’exigències
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1716

Autoritzacions
administratives

AUM 2018 41

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Segell, marca conformitat

Homologació

DPC

Garantia
conformitat a
Norma producte

Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DITE

Control producció fàbrica

Certificat “CE”

Ref.:

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació
del marcatge CE

Garantia del fabricant

Element

Fulls de subministra, etiquetat.

Cod.

Pla

Origen i
garantia

Declaració de conformitat

Projecte:

CCRR

COL LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

PLANTES ELEVADORES DE MATERIALS
RESIDUALS
Plantes elevadores de matèries fecals
Plantes elevadores d'aigües residuals no fecals

Plantes elevadores de matèries fecals, amb
aplicacions limitades, petits usuaris
1717 VÀLVULES
Vàlvules de retenció per a plantes elevadores
d'aigües residuals, fecals i no fecals.
Vàlvules equilibradors de pressió per a sistemes
de desguàs a l'interior d'edificis
1718 CASSOLETES
Cassoleta per a la recollida d'aigües pluvials de
xapa de zinc, acer inoxidable, xapa d'acer amb
recobriment metàl·lic per immersió en calent,
xapa d'acer recobert de metall o recobert
orgànic, xapa d'alumini o de xapa de coure.
Cassoleta de PVC-U per a aigües pluvials
171B BONONERES
Bononera sifònica de foneria

Documents per la recepció dels PEiS:

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

Prescripcions sobre el control de recepció:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen)

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:
- Abans del subministrament del PEIS:
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEIS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:

PCQ/PQ_1711

8/4/2018
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Ref.:

AUM 2018 41

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius
Pla:

Cod.

Verificació de Paràmetres d’execució*

PE-1731

XARXA SOTERRADA

PE-1732

COL·LECTOR SUSPÈS

PE-1733

COLUMNA DE VENTILACIÓ

PE-1734

BAIXANTS

PE-1735

SIFONS

PE-1736

DERIVACIONS
CALDERETES O CASSOLETES I
BUNERES

PE-1737
PE-1738

Control

Replanteig, diàmetres
de col·lectors,
dimensions,
disposició, fixació.
Solucions d’aïllament
acústic
Control del 50% de la
instal·lació

Criteris de
formació de lots

- Un lot
corresponent a les
xarxes privades
- Un lot
corresponent a les
zones comuns

DESGUÀS DELS ELEMENTS SANITARIS

PE-

* Unitats d’inspecció per lot

Prescripcions sobre el control de l’execució:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI

NO
NO
NO

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:
UNITAT D’OBRA ACABADA
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada

Pla:

Cod.

Verificacions i/o
proves*

PA-1711

XARXA D’EVACUACIÓ
D’AIGÜES RESIDUALS I
PLUVIALS

Control

Criteris de formació
de lots

- Un lot corresponent a
les xarxes privades

PA-1711

XARXA D’EVACUACIÓ
D’AIGÜES RESIDUALS I
PLUVIALS, i LA SEVA
VENTILACIÓ

Proves d’estanquitat parcial
Proves de buidat
Control del 100% de les unions, entroncaments i/o
derivacions
Proves d’estanquitat total
(amb aigua, aire o fum)
Control del 100% de les xarxes d’aigües residuals i
pluvials, amb les seves corresponents xarxes de
ventilació

PA-1711

ARQUETES I POUS DE
REGISTRE

Proves d’estanquitat parcial
Control del 100% de les arquetes i pous de registre

- Un lot corresponent a
les zones comuns

* Verificacions i/o proves per lot

PCQ/PQ_1711

8/4/2018
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Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

NO
NO
NO

Comentaris:

PCQ/PQ_1711

8/4/2018
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
17

INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
1771 XARXA DE CLAVEGUERAM
RECEPCIÓ DE PEiS

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:

177

CLAVEGUERAM (URBANITZACIÓ)

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Segell, marca conformitat

RPC
Documentació tècnica

Garantia
conformitat a
Norma producte

Assaigs s/norma s/especificació

Conformitat amb requisits tècnics

Altres

Avaluació tècnica europea

Instruccions, inf. seguretat

Declaració de prestacions

Etiquetat, marcatge CE

Element

Autoritzacions
administratives
Documentació
del marcatge
CE

Garantia del fabricant

Fulls de subministra, etiquetat.

Cod.

Pla

Origen i
garantia

**

1772 CANONADES
Tubs de foneria sanejament
Tubs de foneria per a canalitzacions d'aigua
Tubs de PVC-U, canalitzacions a baixa pressió
Tubs de PVC-U, canalitzacions a alta pressió
Tubs de Polipropilè, canalitzacions a baixa pressió
Tubs de Formigó, canalitzacions a baixa pressió
Marcs prefabricats de formigó, estructurals o no,
de secció transversal rectangular, monolítics i
projectats com elements continus, utilitzats per
creació de forats per sota del nivell del sòl amb la
finalitat de transport o emmagatzemament
d'aigües residuals, galeries de cables, passatges
soterranis, etc.
1773 CAMBRES D'INSPECCIÓ
Passos d'home i cambres d'inspecció de
fibrociment sense amiant, amb drenatges
soterrats i embornals
Pous de registre i cambres d'inspecció
prefabricats de formigó en massa, amb fibra
d'acer o formigó armat, per a accés, aireig i
ventilació de xarxa de sanejament
Pates per a pous de registre enterrats i altres
cambres visitables enterrades
Escales fixes per a pous de registre, per a xarxes
d'aigües residuals, pluvials i superficials.

Documents per la recepció dels PEiS:

PCQ/PQ_1771

obligatoris

voluntaris

8/4/2018

Altres per verificar el compliment d’exigències
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-(**) Prova d’estanquitat de dos tubs units amb un junt, abans de l’acceptació per part de la DF del tipus de junta
proposat (Plec de sanejament 1986. Art. 4.4.)

Prescripcions sobre el control de recepció:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen)

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:
- Abans del subministrament del PEIS:
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEIS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius
Pla:

Cod.

Verificació de
Paràmetres d’execució*

PE-1775

DISPOSICIÓ DE
CANONADES

PE-1775

RASANT, COTES

Control

Criteri de formació
de lots

Realçat de la canalització de formigó
Inspecció cada 15 m
Comprovacions de la rasant dels
conductes entre pous
Inspecció cada tres trams
Comprovació de l’estanquitat segons
plec de sanejament 1986

PE-1775

ESTANQUITAT

PE-1775

REBLERT DE RASES

PE-1775

SOBREIXIDORS

PE-1775

POUS

PE-1775

BUNERES

Anivellament amb reixes: 1 control cada
10 buneres

PE-1775

CAMBRA DE
DESCÀRREGA

Dimensions: Control del 50%

Una prova d’estanquitat cada 10% de la
xarxa. Es farà abans del reblert.
(30minuts)
Característiques del materials de reblert

- Un lot cada 500 m2

Verificació de la compactació
Desnivells: 100%
Dimensions: 50%
Anivellament: 100%
Solera: 100%
Dimensions: 1 control cada 5 pous
Anivellament: 1 control cada 10 pous
Solera: 1 control cada 5 pous
Desnivells: 1 control cada 5 pous

PE-

* Unitats d’inspecció per lot

PCQ/PQ_1771

8/4/2018
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Prescripcions sobre el control de l’execució:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI

NO
NO
NO

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:
UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada
Pla:

Cod.
PA-1771

Control

Criteri de formació de
lots

Inspecció visual de
funcionament del
100% de la xarxa

Tota la xarxa

Verificacions i/o proves*
XARXA DE CLAVEGUERAM

* Verificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

NO
NO
NO

Comentaris:

PCQ/PQ_1771

8/4/2018
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
14

PAVIMENTS
14D1

PAVIMENT CONTINU
CONTROL D’EXECUCIÓ
14D1 PAVIMENT CONTINU

Dades
m2 de paviment de peces rígides:
Estimació de duració dels treballs de paviment continu:
Unitats de control
Uc1-Condicions prèvies; Uc2-Estat del suport; Uc3-estesa, remolinat, fresatge, poliment, empolsat;
Uc4-juntes de construcció, contracció, dilatació i perimetral; Uc5-aillament perimetral, barrera de
vapor, membrana d’estanquitat; Uc6-capes separadores; Uc7-Aspecte acabat.
Criteri de formació de lots
- Un lot cada 100 m2.
Unitats de control per a cada lot
Uc1-1 Uc2-1 Uc3-1 Uc4-1 Uc5-1 Uc6-1
Uc7-1

Núm. de lots de control
______Lots.
Previsió de visites d’inspecció
______visites.
Les visites d’inspecció estaran condicionades al ritme dels
treballs.

Documentació associada

Abast de les unitats de control:
20% de l’execució

Comentaris:
En una inspecció d’execució es podran realitzar un determinat número de verificacions, (unitats de controls),tenint en compte que a la
conclusió dels treballs, s’hauran d haver realitzat com a mínim tots els controls indicats almenys una vegada.
A la documentació del control realitzat s’haurà d’especificar l’abast de la verificació. Aquest abast serà representatiu del lot que
correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.

PCQ/PE-PA/PR_14D1
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CONTROL D’OBRA ACABADA
14D1 PAVIMENT CONTINU

Dades:
Pla:

Codi
14D1

Verificacions i/o proves
PAVIMENT CONTINU

Control
Organolèptic del paviment
acabat:: Planor, juntes,
aspecte superficial

Criteris de formació
de lots

Núm. lots

- Cada 100 m2

Comentaris:
A la documentació del control realitzat s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.

PCQ/PE-PA/PR_14D1
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PROGRAMA DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
FORMACIÓ DE LOTS

COL LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

Projecte:

REFORMA DEL PATI DEL CEIP CANIGÓ – EDIFICI SANT FERRAN -

Ref.:

AUM 2018 41

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
01

MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
0121
EXCAVACIONS
CONTROL D’EXECUCIÓ
0121 – EXCAVACIONS

Dades:
M2 de superfície excavada:
Previsió de durada de les feines d’excavació segons el Pla d’obra:
Unitats de control:
Uc1- ajust a estudi geotècnic; Uc2-Talussos resultats de l’excavació; Uc3- geometria de les zones
excavades;
Criteri de formació de lots

Núm. de lots de control

- Cada 500 m2
Previsió de visites d’inspecció

Unitats de control per a cada lot
Uc1- 1; Uc2- 1; Uc3- 1

En funció de la durada dels treballs, (Mínim una visita setmanal)

Documentació associada

Comentaris:
En una visita de inspecció de l’execució es podran realitzar un determinat número de verificacions, (unitats de control), tenint en
compte que a la conclusió de la unitat d’obra, s’hauran d’haver realitzat totes les unitats de control com a mínim una vegada.
A la documentació del control realitzat s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.

CONTROL D’OBRA ACABADA
0121 EXCAVACIONS

Dades:
Pla:

Codi

Verificacions i/o proves
EXCAVACIONS

Control

Criteris de formació de
lots

Inspecció final

- Cada 500 m2

Núm. lots

Comentaris:
A la documentació del control realitzat s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.
Pels assaigs i supervisió dels ancoratges, es consideren vàlides les especificacions contingudes en la norma UNE-EN 1537:2001.

PCQ/PE-PA/PR_0121
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PROGRAMA DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
FORMACIÓ DE LOTS

COL LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

Projecte:

REFORMA DEL PATI DEL CEIP CANIGÓ – EDIFICI SANT FERRAN -

Ref.:

AUM 2018 41

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
01

MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
0122
REBLERTS
CONTROL D’EXECUCIÓ

0122 – REBLERTS
Dades:
M2 de superfície:
M3 de terres:
Previsió de durada de les feines d’excavació segons el Pla d’obra:

Documentació associada

0122 – REBLERTS: ASSAIGS DE RECEPCIÓ

Pla: Cod.

Verificacions i/o proves

Num. lots

Formació de lots

u.c. per lot

1 cada 1.500m3

1

1 cada 1.500 m3

1

1 cada 1.500 m3

1

1 cada 1.000 m3

1

1 cada 1.500 m3

1

3

1 cada 1.500 m .

1

1 cada 200 m2

5 assaigs de densitat i
humitat per lot

Reblerts localitzats:

0122

Anàlisi granulomètric de sòls per
tamisat
Determinació del límit líquid d'un
sòl pel mètode del aparell de
Casagrande
Determinació del límit plàstic d'un
sòl
Determinació del contingut de
matèria orgànica oxidable d'un sòl
per el mètode del permanganato
potàsic
C.B.R. modificat
Inflament lliure d'un sòl en
edòmetre
Geotècnia :
Compactació: Proctor normal o
modificat

0124 – IDENTIFICACIÓ DE TERRES D’APORTACIÓ PER REBLERTS: ASSAIGS DE RECEPCIÓ

Pla: Cod.
0124

Criteri formació de
lots

Verificacions i/o proves

u.c. per lot

Núm. lots

Identificació granulomètrica

1

1

Límit líquid

1

1

Característiques físiques i mecàniques

Contingut d’humitat

1

1

Contingut de matèria orgànica

1

1

Índex CBR i inxament

1

1

1

1

Proctor Normal o Proctor Modificat
(compactació)

PCQ/PE-PA/PR_0122

Un lot per tipus de
terra
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PROGRAMA DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
FORMACIÓ DE LOTS

COL LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

Projecte:

REFORMA DEL PATI DEL CEIP CANIGÓ – EDIFICI SANT FERRAN -

Ref.:

AUM 2018 41

0125 – IDENTIFICACIÓ DE TERRES PRÒPIES PER REBLERTS: ASSAIGS DE RECEPCIÓ

Pla: Cod.

Criteri formació de
lots

Verificacions i/o proves

u.i. per lot

Núm. lots

Identificació granulomètrica

1

1

Límit líquid

1

1

1

1

Contingut de matèria orgànica

1

1

Índex CBR i inxament

1

1

1

1

Característiques físiques i mecàniques

0125

Un lot per tipus de
terra

Contingut d’humitat

Proctor Normal o Proctor Modificat
(compactació)

0122 – REBLERTS: CONTROL D’EXECUCIÓ
Dades:
M2 de superfície:
Previsió de durada de les feines d’excavació segons el Pla d’obra:
Unitats de control:
Uc1- Extensió; Uc2-Compactació; Uc3- geometria;
Criteri de formació de lots

Núm. de lots de control

2

- Cada 200 m

Unitats de control per a cada lot
Uc1- 1; Uc2- 1; Uc3- 1

Previsió de visites d’inspecció

En funció de la durada dels treballs, (Mínim una visita setmanal)

Documentació associada

Comentaris:
En una visita de inspecció de l’execució es podran realitzar un determinat número de verificacions, (unitats de control), tenint en
compte que a la conclusió de la unitat d’obra, s’hauran d’haver realitzat totes les unitats de control com a mínim una vegada.
A la documentació del control realitzat s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.
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CONTROL D’OBRA ACABADA

0122 REBLERTS

Dades:
Pla:

Codi

Verificacions i/o proves
REBLERTS

Control
Control de compacitat: densitat i humitat
5 assaigs de densitat i humitat per lot

Criteris de
formació de
lots

Núm. lots

- Cada 200m2

Comentaris:
A la documentació del control realitzat s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.
Pels assaigs i supervisió dels ancoratges, es consideren vàlides les especificacions contingudes en la norma UNE-EN 1537:2001.
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PROGRAMA DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
FORMACIÓ DE LOTS

COL LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

Projecte:

REFORMA DEL PATI DEL CEIP CANIGÓ – EDIFICI SANT FERRAN -

Ref.:

AUM 2018 41

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
01

MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
0127
RASES I POUS
CONTROL D’EXECUCIÓ

0127 – RASES I POUS
Dades:
M2 de superfície:
M3 de terres:
Previsió de durada de les feines d’excavació segons el Pla d’obra:

Documentació associada

0127 – RASES I POUS
EXCAVACIÓ
Unitats de control:
Uc1- Fondària de l’excavació; Uc2-Talussos resultats de l’excavació; Uc3- geometria
Criteri de formació de lots

Núm. de lots de control

- Cada 500 m2
Previsió de visites d’inspecció

Unitats de control per a cada lot
Uc1- 1; Uc2- 1; Uc3- 1

En funció de la durada dels treballs, (Mínim una visita setmanal)

Documentació associada

Comentaris:
En una visita de inspecció de l’execució es podran realitzar un determinat número de verificacions, (unitats de control), tenint en
compte que a la conclusió de la unitat d’obra, s’hauran d’haver realitzat totes les unitats de control com a mínim una vegada.
A la documentació del control realitzat s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.

CONTROL D’OBRA ACABADA

0127 RASES I POUS

Dades:
Pla:

Codi
0127

Verificacions i/o proves
RASES

Control

Criteris de formació
de lots

Compactació: Densitat i humitat

- Cada 500 m2

Núm. lots

Comentaris:
A la documentació del control realitzat s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.
Pels assaigs i supervisió dels ancoratges, es consideren vàlides les especificacions contingudes en la norma UNE-EN 1537:2001.
PCQ/PE-PA/PR_0127
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COL LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

Projecte:

PROGRAMA DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
FORMACIÓ DE LOTS

REFORMA DEL PATI DEL CEIP CANIGÓ – EDIFICI SANT FERRAN -

Ref.:

AUM 2018 41

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
01

MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
0191
GESTIO DE RESIDUS
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COL LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

PROGRAMA DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
FORMACIÓ DE LOTS

REFORMA DEL PATI DEL CEIP CANIGÓ – EDIFICI SANT FERRAN -

Projecte:

Ref.:

AUM 2018 41

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
04

ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
0411

ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
CONTROL D’EXECUCIÓ
0411 –ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

Dades:
Elements horitzontals:

Bigues i forjats: ________ m2

Altres elements:

Bigues i pilars: ________ m2 (de superfície) ; núm. de plantes:_______
Pilars in situ: __________ m2 (de forjat).

Unitats de control:
Uc1-Control de la gestió d’aplecs; Uc2-Operacions prèvies a l’execució, replanteig; Uc3- Cintres;
Uc4- Encofrats i motlles; Uc5-espejament dels plànols d’armadures dissenyades segons
projecte;Uc6- muntatge de els armadures, mitjançant lligat; Uc7- muntatge de les armadures
mitjançant soldadura Uc8-geometria de les armadures elaborades; Uc9- col·locació de les
armadures; Uc10- Operacions d’aplicació del pretesat; Uc11- pastada i transport del formigó;
Uc12-abocament i posada en obra del formigó, compactació;Uc13- acabat del formigó; Uc14Juntes de formigonat, estructurals, dilatació, contracció; Uc15- curat del formigó; Uc16-Desencofrat
i desemmotllar; Uc17-descintrat; Uc18-Unions prefabricades;

Criteri de formació de lots

Núm. de lots de control

Elements horitzontals:
- Bigues i forjats: 1 lot cada 250m2
Altres elements:
- Bigues i pilars: 1 lot cada 500 m2 de superfície
2 plantes
- Pilars in situ: 1 lot cada 250m2 de forjat

Elements horitzontals:
- Bigues i forjats: _____ lots
Altres elements:
- Bigues i pilars: ______ lots
- Pilars in situ: _______ lots

Control extern
Unitats de control per a cada lot
(nivell de control normal)
Uc1-1 Uc2-la totalitat Uc3-1 Uc4-1 Uc5- 1
Uc6- 3 Uc7- 2 Uc8- 1 Uc9-1 Uc10-100%
Uc11-1 Uc12-1 Uc13-1 Uc14-1 Uc15-1
Uc16-1 Uc17-1 Uc18-1

Unitats de control per a cada lot
(nivell de control intens)
Uc1- 1 Uc2-la totalitat Uc3-el 50% Uc4-1
Uc5- 1 Uc6- 5 Uc7- 4 Uc8- 2 Uc9-2
Uc10-100% Uc11-2 Uc12-2 Uc13-2
Uc14-2 Uc15-2 Uc16-2 Uc17-2 Uc18-2

Documentació associada

Previsió de visites d’inspecció
Les inspeccions estaran condicionades al ritme dels treballs

Comentaris:
A la documentació del control realitzat s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.
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COL LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

Projecte:

PROGRAMA DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
FORMACIÓ DE LOTS

REFORMA DEL PATI DEL CEIP CANIGÓ – EDIFICI SANT FERRAN -

Ref.:

AUM 2018 41

CONTROL AMB ASSAIGS
Formació de Lots de formigó segons la Instrucció EHE-08
042 – FORMIGÓ
0422 – 0423 Consistència i resistència del formigó

Núm. de series

Aplicació, lots

Núm. plantes

Temps (set.)

Vol. m3

Designació

Sup.m2

Dades

Consistència

Transitori

EHE-08

Fck (N/mm2)

Tipus element
estructural

Lots:

Distintius

Localització de lots:

Total:

Comentaris:
04B –BARRES CORRUGADES
04B1-04B2 IDENTIFICACIÓ BARRES CORRUGADES
Dades:

Control barres d'acer Art87

Kg d’acer a l’estructura:
Distintiu de qualitat reconegut:
Coeficient de seguretat de càlcul de Projecte:

Control armadures passives,
normalitzades i no normalitzades

Aplicació del Control de qualitat:

Comentaris:

PCQ/PE-PA/PR_0411
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I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

Projecte:
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Ref.:

AUM 2018 41

CONTROL D’OBRA ACABADA
0411 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

Dades:
Pla: Codi
Verificacions i/o proves
PA-0411

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

Control

Criteris de
formació de lots

Organolèptic

- Cada planta

Núm. lots

0413 FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS

Dades:
Pla:

Codi
PA-0413

Verificacions i/o proves
FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS

Control

Criteris de
formació de lots

Inspecció final

Cada 250 m2

Núm. lots

Comentaris:
A la documentació del control realitzat s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.
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AUM 2018 41

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
05

ESTRUCTURA METÀLICA
0511 ESTRUCTURA METÀLICA
CONTROL D’EXECUCIÓ
CONTROL PREVI: LABORATORIS I ENTITATS DE CONTROL

Dades:
Laboratoris i entitats de control:

Unitats de control:
Uc1.- Declaració d’independència signada per persona física
Uc2.- Competència de l’Inspector

Criteri de formació de lots

Núm. de lots de control
Documentació associada

Un lot per a cada entitat

Unitats de control per a cada lot
Uc1- 1

Previsió de visites d’inspecció

Uc2- 1

CONTROL PREVI: INSTAL·LACIONS DEL TALLER
Dades:

Tallers:
Unitats de control:
Uc1.- Idoneïtat per elaborar elements
Uc2.- Verificació del control de producció

Criteri de formació de lots

Núm. de lots de control

Un lot per a cada taller

Documentació associada

Unitats de control per a cada lot
Uc1- 1

Previsió de visites d’inspecció

Uc2- 1

CONTROL PREVI: REVISIÓ I APROVACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ DE TALLER
Dades:
Documentació de taller:

Unitats de control:
Uc1.- Memòria de fabricació; Uc2.- Plànols de taller per a cada element de l’estructura; Uc3.Control intern de producció (autocontrol del constructor); Uc4.- Comprovació del sistema de
traçabilitat del control intern; Uc5.- Programa d’obra; Uc6.- Procediments escrits de soldadura;
Uc7.- Qualificació dels soldadors; Uc8.- Qualificació del procés de soldadura; Uc9.- Verificació
del registre de fabricació (per taller propi de l’obra)

Criteri de formació de lots

Un lot per a cada taller
Unitats de control per a cada lot
Uc1- 1 Uc2- 1 Uc3- 1
Uc6- 1 Uc7- 1 Uc8- 1
Uc9- 1

PCQ/PE-PA/PR_0511

Núm. de lots de control
Previsió de visites d’inspecció

Uc4- 1 Uc5- 1

Documentació associada
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CONTROL DE LA FABRICACIÓ DE TALLER
Dades:

Documentació associada

Superfície construïda d’estructura:
Núm. de plantes:
Previsió de durada dels treballs segons Pla d’obra:

CONTROL EXTERN – A TALLER
Unitats de control:

Documentació associada

Uc2.- Revisió de plànols de taller; Uc3.- Manipulació dels productes d’acer en taller; Uc4.Assemblatge d’elements en taller, inclosa la comprovació de fixacions mecàniques i soldadures
Criteri de formació de lots

Núm. de lots de control

Elements verticals (pòrtics):
- Bigues i pilars corresponents a 500m2 sense superar dues plantes.

Elements verticals
(pòrtics):
___ Uts.

Elements horitzontals:
- Bigues, elements superficials i forjats corresponents a 250m 2 de
planta

Previsió de visites d’inspecció

Unitats de control per a cada lot
Control normal
Uc2- 1

Control intens

Uc3- 1

Uc4- 2

Uc2- 1

Uc3- 1

Elements horitzontals:
___ Uts.

___Uts.
Uc4- 4

Les visites inspecció estaran
condicionades al ritme dels treballs.

VERIFICACIÓ DE L’AUTOCONTROL DEL CONSTRUCTOR

Número
d’inspeccions per
lot

Per Control normal

Uc2- 1

Uc3- 1

Uc4- 2

Per Control Intens

Uc2- 1

Uc3- 1

Uc4- 2

CONTROL EXTERN – EN OBRA
Unitats de control:

Documentació associada

Uc1.- Control de la gestió d’aplecs; Uc5.- Replanteig i geometria; Uc6.- Formigonat dels fonaments;
Uc7.- Muntatge d’elements en obra, inclosa la comprovació de fixacions mecàniques i soldadures
Criteri de formació de lots

Núm. de lots de control

Elements verticals (pòrtics):
- Bigues i pilars corresponents a 500m2 sense superar dues plantes.

Elements verticals
(pòrtics):
___ Uts.

Elements horitzontals:
- Bigues, elements superficials i forjats corresponents a 250m 2 de
planta

Previsió de visites d’inspecció

Unitats de control per a cada lot
Control normal

Control intens

Uc1- 1
Uc6- 1

Uc1- 3
Uc7- 4

Uc5- 1
Uc7- 2

Uc5- 1

Elements horitzontals:
___Uts.

___Uts.
Uc6- 2

Les visites inspecció estaran
condicionades al ritme dels treballs.

VERIFICACIÓ DE L’AUTOCONTROL DEL CONSTRUCTOR

Número
d’inspeccions per
lot

PCQ/PE-PA/PR_0511

Per Control normal

Uc1- totalitat

Uc5- 1

Uc6- 2

Uc7- 10

Per Control Intens

Uc1- totalitat
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COMPROVACIONS EXPERIMENTALS :
EN TALLER
QUALIFICACIÓ DEL PROCEDIMENTS DE SOLDADURA
Procediments de soldadura:

Documentació associada

Posicions de soldadura:

Procediments de soldeig:

Plana (PA)

Soldeig manual per arc amb elèctrode revestit (Shielded
metal arc welding, SMAW) o Manual Metal Arc (MMA)

Horitzontal vertical (PB)

Soldeig per arc amb gas protector i elèctrode
consumible (gas metal ARC WELDING, GMAW). Procés
MIG (gas inert) o procés MAG (gas actiu).

Horitzontal (PC)
Horitzontal sota sostre (PD)

Soldeig per arc amb gas protector i elèctrode no
consumible refractari (GAS TUNGSTEN ARC WELDING,
GTAW-TIG).

Sota sostre (PE)
Vertical ascendent (PF)
Vertical descendent (PG)

Soldeig per arc submergit (SUBMERGED ARC
WELDING, SAW)

Ascendent (PH)

Altres:

Descendent (PJ)

Verificacions experimentals segons :
Segons plec de condicions tècniques
Per processos automàtics amb xapes que porten incorporada la imprimació de taller.
Per soldadura amb penetració profunda realitzada en una sola passada
Per procediment qualificat no utilitzat durant un període superior a tres anys
Per l’ús d’elèctrodes de gran penetració*
Per soldadures fetes per ambdues cares sense presa d’arrel.*
Per procediment de soldadura en angle ales-ànima sobre ales superiors a 30mm.
(*) Assaig destructiu d’una proveta cada sis mesos amés del preceptiu assaig de qualificació del
procediment
Verificacions a realitzar per Entitat de Control.
Tipus de verificació

PCQ/PE-PA/PR_0511

Control documental
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EN TALLER
VERIFICACIÓ DEL CONTROL DE LES OPERACIONS DE TALL
Dades:

Documentació associada

Tipus d’element a tallar:
Materials:
Comprovacions experimentals per lot:
Ce1.- Tall recte de l’element de major gruix;
Ce2.- Tall recte de l’element de menor gruix;
Ce3.- Tall en angle entrant amb radi mínim d’acord sobre un element de gruix representatiu
Ce4.- Tall corb sobre un element de gruix representatiu;
Comprovacions a realitzar per la Entitat de Control.
Criteri de formació de lots

Núm. de lots de comprovacions

Un lot per a cada tipus d’element a tallar i per a
cada material.
Núm. de provetes per a cada lot
Ce1- 1

Ce2- 1

Ce3- 1

Ce4-1

Tipus de verificació

___Uts.

Característiques de les provetes
Dimensions que permetin talls de com a mínim
200mm de longitud.

Control documental

EN TALLER
VERIFICACIÓ DEL CONTROL DE LES OPERACIONS DE PERFORACIÓ
Dades:

Documentació associada

Procediments de perforació:
Comprovacions experimentals per lot:
Ce1.- Perforació segons procediment
Comprovacions a realitzar per la Entitat de Control.
Criteri de formació de lots

Núm. de lots de comprovacions

Un lot per a cada tipus d’element a tallar i per a
cada material.
Núm. de provetes per a cada lot
Ce1- 8

Tipus de verificació

PCQ/PE-PA/PR_0511

___Uts.

Característiques de les provetes
Les provetes hauran de cobrir els rangs de
qualitat dels materials, diàmetres dels forats i
gruixos del material..

Control documental
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EN TALLER I OBRA
VERIFICACIÓ DE L’AUTOCONTROL DE LES SOLDADURES
INSPECCIÓ VISUAL

Documentació associada

Comprovacions experimentals:
Ce1.- Existència i situació de tots els cordons
Ce2.- Inspecció conforme a UNE EN 970
Ce3.- Zones d’encebament i tancament
Ce4.- Inspecció de forma i superfície dels cordons:
- En el cas de seccions circulars, a les parts centrals del taló i dels flancs.
- En el cas de seccions quadrades o rectangulars: a les quatre cantonades.

Freqüència de l’autocontrol

Tipus de verificació

100% dels cordons

Control documental

EN TALLER
VERIFICACIÓ DE L’AUTOCONTROL DE LES SOLDADURES – Freqüències segons tipus de soldadura
ASSAIGS NO DESTRUCTIUS

Comprovacions experimentals
Ce1.- Líquids penetrants (LP);

Ce2.- Partícules magnètiques (PM);

Classe d’execució

Tipus de soldadura

4o3

Comprovació experimental Cex

2

100%

50%

Ce1;

Ce2;

Ce3;

Ce4;

0,3 <K<0,8

50%

20%

Ce1;

Ce2;

Ce3;

Ce4;

K≤ 0,3

10%

5%

Ce1;

Ce2;

Ce3;

Ce4;

10%

5%

Ce1;

Ce2;

Ce3;

Ce4;

En angle

20%

10%

Ce1;

Ce2;

Ce3;

Ce4;

longitudinals

10%

5%

Ce1;

Ce2;

Ce3;

Ce4;

Rigiditzadors, corretges, etc.

5%

5%

Ce1;

Ce2;

Ce3;

Ce4;

A topall sotmesos a tensions
de compressió

Unions de lligat

Ce4.- Radiografies (RX)

K≥0,8

A topall
sotmesos a
tensions de
tracció
Cordons de
força

Ce3.- Ultrasons (US);

Tipus de verificació

Documentació associada:

Control documental

PCQ/PE-PA/PR_0511
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EN OBRA
VERIFICACIÓ DE L’AUTOCONTROL DE LES SOLDADURES – Freqüències segons tipus de soldadura
ASSAIGS NO DESTRUCTIUS

Comprovacions experimentals
Ce1.- Líquids penetrants (LP);

Ce2.- Partícules magnètiques (PM);

Classe d’execució

Tipus de soldadura

4o3

Comprovació experimental Cex

2

100%

100%

Ce1;

Ce2;

Ce3;

Ce4;

0,3 <K<0,8

100%

50%

Ce1;

Ce2;

Ce3;

Ce4;

K≤ 0,3

20%

10%

Ce1;

Ce2;

Ce3;

Ce4;

20%

10%

Ce1;

Ce2;

Ce3;

Ce4;

En angle

20%

10%

Ce1;

Ce2;

Ce3;

Ce4;

longitudinals

20%

10%

Ce1;

Ce2;

Ce3;

Ce4;

Rigiditzadors, corretges, etc.

5%

5%

Ce1;

Ce2;

Ce3;

Ce4;

A topall sotmesos a tensions
de compressió

Unions de lligat

Ce4.- Radiografies (RX)

K≥0,8

A topall
sotmesos a
tensions de
tracció
Cordons de
força

Ce3.- Ultrasons (US);

Tipus de verificació

Documentació associada:

Control documental

Els procediments LP i PM són intercanviables, sent preferible la realització d’aquest
últim.
En tots els punts on existeixin creus de cordons de soldadura es realitzarà una
radiografia addicional.
En general, PM o LP d’un 15% del total de la longitud de les soldadures en angle, que
comprendrà els extrems (inicis i finals) de cordons.

En general, RX i US de les soldadures a topall, tant en xapes en
continuació com d’unions en T, quan aquestes siguin a topall.
EN TALLER i OBRA
VERIFICACIÓ DE L’AUTOCONTROL DE LES UNIONS CARGOLADES
PARELL D’ESTRENY

Documentació associada

Comprovacions experimentals:
Ce1.- Elements principals (bigues, pilars, xapes, etc.)
Ce2.- Elements secundaris (rigiditzadors, triangulacions secundaries, etc)..
Freqüència de l’autocontrol
Ce1.- 100%

Ce2.- 25%

Tipus de verificació
Control documental

Comentaris:

PCQ/PE-PA/PR_0511
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CONTROL D’OBRA ACABADA

0511 ESTRUCTURES METÀLIQUES

Dades:
Pla:

Codi
PA-0511

Verificacions i/o proves
ESTRUCTURES METÀLIQUES

Control

Criteris de formació
de lots

Organolèptic

Cada planta.

Núm. lots

Comentaris:
A la documentació del control realitzat s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.

PCQ/PE-PA/PR_0511
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
13

ACABATS, (VERTICALS I SOSTRES)
1391

PINTURES
CONTROL D’EXECUCIÓ
1391 –PINTURES

Dades:
Núm. de plantes:
Estimació de duració dels treballs de pintura:
Unitats de control:
Uc1-Condicions prèvies; Uc2-Estat del suport; Uc3-Preparació de la pintura; Uc4-Aplicació de la
pintura; Uc5-Aspecte acabat;
Criteri de formació de lots

Núm. de lots de control

Un lot per a cada planta.

______lots.

Unitats de control per a cada lot

Previsió de visites d’inspecció

Uc1-1 Uc2-1 Uc3-1 Uc4-1 Uc5-1

______visites.

Abast del control: 20% dels paraments per lot

Les visites d’inspecció estaran condicionades al ritme dels treballs

Documentació associada

Comentaris:
En una inspecció d’execució es podran realitzar un determinat número de verificacions, (unitats de control),tenint en compte que a
la conclusió dels treballs, s’hauran d haver realitzat com a mínim tots els controls indicats almenys una vegada.
A la documentació del control realitzat s’haurà d’especificar l’abast de la verificació (unitat de control). Aquest abast serà
representatiu del lot que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una
distribució aleatòria.

PCQ/PE-PA/PR_1391
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CONTROL D’OBRA ACABADA

PQ-1391 PINTURES

Dades:
Pla:

Codi
139Z

Verificacions i/o
proves
PINTURES

Control
Verificació de gruixos de protecció sobre
elements metàl·lics mitjançant aparell
magnètic o micròmetre.

Criteris de formació
de lots

Núm. lots

- Un lot per cada tipus
d’element pintat

Per proteccions ignífugues: Les establertes a
l’apartat 23
Per proteccions anticorrosives sobre elements
metàl lics: sol•licitud de certificat de l’aplicador,
dels gruixos aplicats.

Comentaris:
A la documentació del control realitzat s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.

PCQ/PE-PA/PR_1391
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
14

PAVIMENTS
1421

SUBBASES I RECRESCUDES
CONTROL D’EXECUCIÓ

1421 SUBBASES I RECRESCUDES
Dades:
m2 de subbases i/o recrescudes:
núm. de tongades:
Estimació de duració dels treballs de subbases i/o recrescudes:
Unitats de control:
Uc1-Refinat i compactació de l’esplanada; Uc2-Humectació i compactació de la capa subbase;
Uc3-Gruix de les tongades;
Criteri de formació de lots
Un lot cada 500m2
Un lot cada tongada
Unitats de control per a cada lot
Uc1-1 Uc2-1 Uc3-1
Abast de Uc2: 5 determinacions d’humitat i densitat.
Abast Uc3: verificació del 50% de les tongades.

Núm. de lots de control
______lots.

Previsió de visites d’inspecció
______visites.
Les visites d’inspecció estaran condicionades al ritme dels
treballs.

Documentació associada

Comentaris:
En una inspecció d’execució es podran realitzar un determinat número de verificacions, (unitats de controls),tenint en compte que a la
conclusió dels treballs, s’hauran d haver realitzat com a mínim tots els controls indicats almenys una vegada.
A la documentació del control realitzat s’haurà d’especificar l’abast de la verificació. Aquest abast serà representatiu del lot que
correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.

PCQ/PE-PA/PR_1421
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CONTROL D’OBRA ACABADA
1421 SUBBASES I RECRESCUDES

Dades:
Pla:

Codi
1421

Verificacions i/o proves
SUBBASES I RECRESCUDES

Control
Organolèptic

Criteris de formació
de lots

Núm. lots

Superfície total
executada

Comentaris:
A la documentació del control realitzat s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
16

ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ
1611

BARANES
CONTROL D’EXECUCIÓ
1611 – BARANES

Dades:
Núm. de plantes:
Estimació de duració dels treballs de execució / col·locació de baranes:
Unitats de control
Uc1-Protecció de desnivells, mesures de seguretat; Uc2-Compliment de les mesures de
seguretat en el disseny de la barana; Uc3-Col·locació / Execució de la barana; Uc4- protecció de
la barana;
Criteri de formació de lots
- Un lot per planta
Unitats de control per a cada lot
Uc1-1 Uc2-1 Uc3-1 Uc4-1
Abast de les unitats d’inspeccions per lot:
Uc1- 100% de les baranes
Uc3- 25% de les baranes
Uc4- 25% de les baranes.

Núm. de lots de control
______lots
Previsió de visites d’inspecció
______visites

Les visites d’inspecció estaran condicionades al ritme dels
treballs.

Documentació associada

Comentaris:
En una visita de inspecció de l’execució es podran realitzar un determinat número de verificacions, (unitats de control), tenint en
compte que a la conclusió de la unitat d’obra, s’hauran d’haver realitzat totes les unitats de control com a mínim una vegada.
A la documentació del control realitzat s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.

PCQ/PE-PA/PR_1611
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CONTROL D’OBRA ACABADA
1611 BARANES

Dades:
Pla:

Codi

Verificacions i/o
proves

Control

Criteri de formació
de lots

Núm. lots

Resistència(*)
1611

BARANA

Si la DF considera necessari la
realització d’una prova

Per tipus de barana

(*) En cas de dubtes sobre la resistència de la barana
Resistència de la barana d’acord a la taula •3.3 del DB SE-AE 3.2: (segons DB SU-1 3.2.2)
Categoria d’ús F, resistent a força horitzontal= 1,6 kN/m.

Comentaris:
A la documentació del control realitzat s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
17

INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
1711

EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS
CONTROL D’EXECUCIÓ
1711 – EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS

Dades:
Núm. de xarxes privades:
Núm. de xares comuns:
Estimació de duració dels treballs de execució:
Unitats de control:
Elements de la instal·lació, objectes del control:
Xarxa soterrada; Col·lectors suspesos; Columnes de ventilació; Baixants; Sifons; Calderetes o
cassoletes i buneres; Desguàs dels elements sanitaris
Unitats de control:
Uc1-Replanteigs; Uc2-Dimensions, diàmetres; Uc3-Disposició dels elements; Uc4-fixacions dels
elements; Uc5- Solucions d’aïllament acústic de la instal·lació.
Criteri de formació de lots
- Un lot cada xarxa privada
- Un lot cada xarxa comú
Unitats de control per a cada lot
Uc1-1 Uc2-1 Uc3-1 Uc4-1 Uc5-1
Abast de les unitats de control:
50% de la instal·lació

Núm. de lots de control
______lots

Previsió de visites d’inspecció
______visites.
Les visites d’inspecció estaran condicionades al ritme de
treball.

Documentació associada

Comentaris:
En una visita de inspecció de l’execució es podran realitzar un determinat número de verificacions, (unitats de control), tenint en
compte que a la conclusió de la unitat d’obra, s’hauran d’haver realitzat totes les unitats de control com a mínim una vegada.
A la documentació del control realitzat s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.
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CONTROL D’OBRA ACABADA
1711 AVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS

Dades:
Pla:

Codi
1711

Verificacions i/o
proves
XARXA D’EVACUACIÓ
D’AIGÜES RESIDUALS I
PLUVIALS

1711

XARXA D’EVACUACIÓ
D’AIGÜES RESIDUALS I
PLUVIALS, i LA SEVA
VENTILACIÓ

1711

ARQUETES I POUS DE
REGISTRE

Control
Proves d’estanquitat parcial
Proves de buidat
Control del 100% de les unions,
entroncaments i/o derivacions
Proves d’estanquitat total
(amb aigua, aire o fum)
Control del 100% de les xarxes d’aigües
residuals i pluvials, amb les seves
corresponents xarxes de ventilació
Proves d’estanquitat parcial
Control del 100% de les arquetes i pous de
registre

Criteris de
formació de lots

Núm. lots

- Un lot
corresponent a les
xarxes privadesUn lot
corresponent a les
zones comuns

Comentaris:
A la documentació del control realitzat s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
17

INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
1771

XARXA DE CLAVEGUERAM
CONTROL D’EXECUCIÓ
1771 XARXA DE CLAVEGUERAM

Dades:
M2 de xarxa de clavegueram:
Estimació de duració dels treballs de xarxa de clavegueram:
Unitats de control:
Uc1-disposició de canonades; Uc2-rasant, cotes; Uc3-estanquitat; Uc4-reblert de rases; Uc5sobreeixidors; Uc6- pous; Uc7- buneres; Uc8- cambra de descàrrega;
Criteri de formació de lots
- Un lot cada xarxa de clavegueram
Unitats de control per a cada lot
Uc1-1* Uc2-1* Uc3-1* Uc4-1* Uc5-1*
Uc6-1* Uc7-1* Uc8-1*

* Abast de les unitats d’inspecció:
Uc1- inspecció cada 15ml
Uc2- Inspecció cada tres trams
Uc3- Una prova d’estanquitat del 10% de la xarxa. Es farà
abans del reblert (30minuts)
Uc5- desnivells, dimensions, anivellament, solera: 100%
Uc6- dimensions: 1 cada 5 pous
Anivellament: 1 cada 10 pous
Solera: 1 cada 5 pous
Desnivells: 1 cada 5 pous
Uc7- anivellament amb reixes: 1 cada 10 buneres.
Uc8-cambra de descàrrega: dimensions:50%

Núm. de lots de control
______lots
Previsió de visites d’inspecció
______visites.

Les visites d’inspecció estaran condicionades al ritme de
treball.

Documentació associada

Comentaris:
En una visita de inspecció de l’execució es podran realitzar un determinat número de verificacions, (unitats de control), tenint en
compte que a la conclusió de la unitat d’obra, s’hauran d’haver realitzat totes les unitats de control com a mínim una vegada.
A la documentació del control realitzat s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.
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PROGRAMA DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
FORMACIÓ DE LOTS

COL LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

Projecte:

REFORMA DEL PATI DEL CEIP CANIGÓ – EDIFICI SANT FERRAN -

Ref.:

AUM 2018 41

CONTROL D’OBRA ACABADA
1771 XARXA DE CLAVEGUERAM

Dades:
Pla:

Codi
1771

Control

Criteri de
formació de lots

Inspecció visual de funcionament
del 100% de la xarxa

Tota la xarxa

Verificacions i/o proves
XARXA DE CLAVEGUERAM

Núm. lots

Comentaris:
A la documentació del control realitzat s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot
que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria.
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