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MD1 DADES GENERALS

MD2 INFORMACIÓ PRÈVIA

1.1 Objecte del Projecte

2.1 Condicionants i Característiques de l’Emplaçament i l’Entorn Físic

PROJECTE BÀSIC D’ORDENACIÓ I MILLORA DEL PASSEIG DE L’ESTACIÓ DE SALLENT

En primer lloc s’ha fet un anàlisi previ de les característiques paisatgístiques de l’entorn a escala territorial, que han esdevingut determinants per a
formalitzar les decisions projectuals.

L’objecte del present projecte d’urbanització és l’ordenació i millora del Passeig de l’Estació de Sallent, al llarg del tram comprès entre el Carrer del
Pont i el Carrer Barcelona.
Emplaçament
Carrer de l’Estació, 08650 de Sallent, Comarca del Bages (Manresa).

El projecte pertany a la Unitat de Paisatge de la Conca Salina (U8) del Catàleg de paisatge de les comarques centrals (Bages, Berguedà i
Solsonès, agost de 2015).
En termes generals, la Unitat comprèn paisatges d’atenció especial com els «Mosaics agroforestals del Berguedà i el Solsonès» i de les «Colònies
industrials i les fàbriques del riu Llobregat i Ter». Com a trets distintius a nivell territorial, es destaquen les singularitats següents:
-

Paisatge de muntanya mitjana organitzat per l’interfluvi entre el Cardener i el Llobregat

-

Zona de replans i turons on destaquen, en certs punts pel color blanc, els runams salins (de les mines de sal sòdica i potàssica) com la
Botjosa i el Cogulló a Sallent.

-

Nuclis de població compactes disposats seguint el Llobregat (Sallent i Balsareny), amb una densitat de població i oferta de serveis
similar.

-

Fora dels eixos de comunicació que ressegueixen els rius, destaca la importància de la població dispersa, que viu en masos, llogarrets
o pobles petits enmig d’un paisatge agroforestal.

-

El paisatge es percep aspre pel domini visual de runams salins, de cims desarborats on s’enlairen castells i de boscos en procés de
recuperació després d’incendis.

Promotor

-

Xarxes viàries adaptades al relleu que segueixen les valls dels rius (C-16), i d’altres més sinuoses que creuen paisatges agroforestals.

El promotor del present projecte és l’Ajuntament de Sallent, amb CIF P-0819000A, amb adreça Plaça de la Vila núm. 1, 08650 de Sallent.

-

Trets històrics ben visibles: ponts, castells, murs de pedra seca, antigues fàbriques tèxtils i el patrimoni industrial de la mineria salina.

Referència cadastral
L’àmbit d’actuació integra 3 referències cadastrals diferent:
08190A007090540000PK Polígon 7. Parcel·la 9054. Sallent (Barcelona). Ús: Via de comunicació de domini públic. (x,y = 408.400, 4.630.600)
08190A007090010000PZ Polígon 7. Parcel·la 9001. Sallent (Barcelona). Rústic. Ús principal: Agrari.
8406102DG0380N0001PO Carrer de l’Estació, 7. 08650.Sallent (Barcelona). Ús principal: Industrial.

1.2 Agents del projecte

Arquitectes redactors
Els tècnics redactors del projecte bàsic i executiu són els arquitectes superiors:
-

Font: Imatges de l’Arxiu Municipal de Sallent

Anna Feu i Jordana, col·legiada núm.44063-9
Carlos Godoy Bregolat, col·legiat núm. 53129-4

Els dos tècnics són socis de la societat FEU I GODOY ARQUITECTES SLP, amb NIF núm. B25665613, amb domicili fiscal al carrer Dominics
núm.9, codi postal 25280 de Solsona (Lleida).

1.3 Contingut del Projecte
El contingut del present projecte s’estructura en els següents volums:
-

Volum 1: Memòria descriptiva, memòria constructiva, compliment de normativa i annexes a la memòria.

-

Volum 2: Documentació gràfica.

-

Volum 3: Amidaments i pressupost.

-

Volum 4: Documents complementaris al projecte.

Anys 60 – Carretera de Sallent

1924 – El pont de Sallent i el paisatge fabril

Anys 20 – Paisatge fabril de Sallent, el riu i el ferrocarril

Anys 20 – La fàbrica Vella en funcionament. Sallent
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Anys 20 – Monument de la pescadora al Riu Llobregat

Anys 20 – Vista general dels camps i la Torre del Gas. Sallent
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F1. Barana metàl·lica existent i talús impracticable.

F2. Talús vegetal existent i canal de recollida d’aigües.

F3. Zona arbrada no pavimentada.

F4. Vorera existent i barana existents.

F5. Àmbit de connexió amb l’institut.

F6. Àmbit de connexió amb l’institut.

El present projecte es troba totalment immers dins aquest context paisatgístic. Més concretament, cal destacar que l’emplaçament del projecte es
troba directament relacionat amb les singularitats paisatgístiques de la Conca fluvial del Llobregat ja que hi transcorre al llarg del seu recorregut.
El Llobregat ha esdevingut un important eix fluvial farcit d’edificis fabrils amb altes xemeneies i ponts que el creuen.
Per tal d’accedir a la zona, la via més transitada és la carretera C-16 o Eix del Llobregat, que circula de sud a nord remuntant el curs del riu. En
aquest curt recorregut es poden observar els runams salins, que formen veritables turons blanquinosos, les indústries que extreuen grava, les
muntanyes cobertes de pins (o matollars si han patit incendis), els camps de conreu i la presència del riu, delatat per la vegetació de ribera.
2.2 Antecedents de l’emplaçament i consideracions
Cal remarcar que l’estat actual de l’emplaçament neix fruit d’una riuada l’any 1982. La riuada va provocar alguna esllavissada i es va construir un
mur de contenció de formigó que conté un talús vegetal, actualment inaccessible degut a la col·locació d’una barana metàl·lica totalment en mal
estat i que desentona amb la naturalesa de l’entorn. Aquesta barana protegeix una zona parcialment pavimentada del risc de caigudes al riu.

Imatge actual de l’emplaçament

2.3 Descripció de l’estat actual
L’àmbit total del projecte (5993.85m2) es troba en l’actual Passeig de l’Estació en el tram comprès entre el C/ del Pont Vell i el Carrer Barcelona.
En el primer tram de l’actuació es troba una vorera existent pavimentada (2m d’amplada), una zona arbrada sense pavimentar (5m d’amplada) i un
talús vegetal de proporcions 2:1 contingut per un mur de contenció de formigó armat de 4,5m d’alçada. El talús i la zona sense pavimentar queden
delimitats per una barana metàl·lica en mal estat que protegeix de les caigudes a la zona fluvial situada a una cota més baixa.
El tram intermedi es basa amb la continuació de la vorera existent que discorre paral·lelament al vial de trànsit rodat, juntament amb una zona
enjardinada limitada per la mateixa barana metàl·lica (Imatge F4).
L’últim tram del projecte està estrictament destinat a efectuar la connexió amb l’Institut i tota la zona industrial i d’equipaments. Aquest tram consta
d’una superfície asfàltica molt generosa que evidencia la discontinuïtat entre les dues voreres, l’una procedent del nucli antic i l’altra procedent de
l’Institut (Figures F5 i F6).
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A més de ser un observatori de l’evolució històrica de Sallent, el mateix Passeig també posseeix un alt valor històric en sí mateix. A mitjans del
segle XIX la zona de l’alt Llobregat vivia una època de prosperitat per la instal·lació de colònies de la indústria tèxtil i el creixement de la mineria.
Per això es va construir una línia ferroviària al llarg del Llobregat, que unia les poblacions del tram de Manresa a Berga, entre elles Sallent. Tal i
com indica el seu nom, aquesta via passava justament pel Passeig i portava a l’Estació, situada justament al final del recorregut.

MD3 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
3.1 Descripció general
Esperit del projecte
La porta de Sallent: Una mirada paisatgística del patrimoni històric i industrial
El Passeig de l’Estació de Sallent ha esdevingut l’accés principal del poble i l’eix de trànsit rodat (C-1411) més concorregut ja que connecta el nucli
antic amb importants bosses d’equipaments, d’indústria i la C-16. Aquesta vocació d’accés va acompanyada per un privilegiat emplaçament amb
unes excepcionals vistes panoràmiques del patrimoni industrial de Sallent i la seva conca fluvial.

També cal remarcar el potencial de Sallent quant a les connexions i vincles que s’estableixen entre els diferents espais verds. En un mateix
recorregut peatonal que acompanya el riu Llobregat es poden recórrer diferents zones d’alt interès històric i paisatgístic: des del nou Parc de la
Torre del Gas, passant per la Plaça 19 d’abril i el Pont Vell, enllaçant l’antic camí de Cabrianes i els seus aiguamolls, i també amb el pas de la
futura via blava per Sallent. Aquest fet serà determinant a l’hora de formalitzar i materialitzar el projecte, doncs es pensarà en coherència amb la
resta d’espais per potenciar un sentit unitari de totes les actuacions paisatgístiques de Sallent.

Des del Passeig es poden observar molts dels punts emblemàtics de les diferents etapes històriques de Sallent: el Pont Vell, la xemeneia de
l’Antiga Fàbrica de les Culleres, les muralles de la riereta, l’horta i Santa Cristina, la glorieta modernista de la Pescadora, l’antiga fàbrica de Cal
Sala, les rescloses, entre d’altres. Fins i tot es poden observar la Biblioteca noucentista Sant Antoni Maria Claret i el castell de Sant Sebastià del
segle XI. Amb això s’evidencia la vocació que té l’espai d’esdevenir un museu a l’aire lliure, mirador del patrimoni cultural i paisatgístic del poble.

Panoràmica. Visibilitat de l’àmbit del projecte des del nucli de Sallent.

Solucions adoptades. Criteris i estratègies de projecte

Vista des de l’àmbit del projecte cap a Sallent

Vista de la Resclosa de Cal Sala amb l’àmbit d’actuació al fons

Amb tots aquests inputs històrics i paisatgístics, la proposta perseguirà la voluntat que el Passeig de l’Estació esdevingui un espai mirador-museu
a l’aire lliure on els visitants puguin gaudir d’excepcionals panoràmiques de Sallent. A grans trets, el projecte es basa en consolidar un camí
peatonal que busca qualitats paisatgístiques de gran valor i que conviden al vianant a gaudir d’un espai verd en total relació amb el riu, la natura i
el poble. Amb aquestes premisses, sorgeixen diferents estratègies que van lligades entre sí i que determinaran la total integració del projecte amb
l’entorn i amb la façana fluvial:
Supressió de barreres visuals
Degut a que el passeig de l’Estació esdevé la porta principal d’accés a Sallent, s’ha cregut convenient posar-la en valor i potenciar les seves
excepcionals vistes. Per això cal eliminar tot tipus d’element que interfereixi entre els usuaris i el paisatge: en primer lloc es proposa reubicar les
places d’aparcament del costat est de la calçada ja que constitueixen el principal obstacle visual. En segon lloc, es proposa canviar la barana
metàl·lica existent (actualment en molt mal estat) i fixar-ne una de nova al mur de contenció de formigó existent, aconseguint així que, al situar-se
a un nivell inferior, no interfereixi en cap moment les vistes dels vianants cap al poble i el riu.
Segregació de vehicles i vianants mitjançant parterre vegetal
Es crea un nou parterre vegetal de proporció 2:1 que farà de filtre entre el vial rodat (amb una notòria afluència de trànsit) i el camí peatonal.
Aquesta actuació serà determinant per millorar el confort dels vianants en no estar en contacte directe amb els vehicles i poder gaudir més
còmodament de l’entorn.

Antiga fàbrica de Cal Sala, vista des de l’emplaçament.

Monument a la Pescadora, amb l’àmbit de l’actuació al fons

Duplicar la superfície útil de zona verda accessible
Amb aquesta senzilla reubicació de la barana a un nivell inferior no només s’aconsegueix una millora visual sinó que també s’amplia molt
notablement la zona verda útil ja que s’aprofita el talús vegetal que actualment està en desús. Aquest fet també implica poder ampliar l’àmbit
d’actuació i fer que aquest espai no només sigui un Passeig lineal sinó que es converteixi en un veritable parc-mirador de Sallent. Aprofitant el petit
moviment de terres es suavitza el talús existent de 3:2 a 2:1 per fer-lo practicable.

Accessibilitat garantida i convivència dels diferents usuaris: el camí verd
No es pot deixar de banda que aquest camí verd resulta ser un nexe entre el centre de Sallent i les zones industrials i d’equipaments. Per tant és
de vital importància que el camí garanteixi l’accessibilitat peatonal, evitant qualsevol tipus de barrera arquitectònica i generant pendents màxims
del 4% per assolir la diferència de cota entre la calçada i el camí peatonal a l’inici i final del recorregut. El camí es projecta amb una amplada de
2m en la zona més estreta, per garantir una còmoda convivència entre els diferents usuaris no motoritzats: bicicletes, vianants, etc. I d’una
amplada de 3m combinant paviment dur i paviment tou, en les zones més amplies.
Vista del Pont Vell i la Xemeneia de les Culleres

Vista de la vegetació fluvial en el tram de projecte
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Valor històric: Reminiscència de l’antiga via ferroviària
Així doncs, ens trobem davant un camí peatonal que transcorre linealment en paral·lel al riu, circumstància que resulta idònia per establir un
paral·lelisme amb una via ferroviària. S’ha cregut important materialitzar l’antic pas del ferrocarril per l’actual Passeig de l’Estació a fi de fomentar
una lectura històrica del vianant del passat industrial que tingué la riba del Llobregat. D’aquesta manera el confinament del camí es projectarà
recordant els rails del tren i en aquells punts on es vol destacar alguna visual emblemàtica d’especial interès o també per separar el carril bici de la
resta del passeig, es simularan “desviacions de la via i bifurcacions” que generaran les directrius òptimes per a l’observació dels elements
d’interès que es volen mostrar i per separar els diferents tipus d’usuari (passejants i ciclistes). Conseqüentment, aquests gestos d’obertura del
camí també generen zones pavimentades més àmplies, on es disposen els bancs per descansar i gaudir de les vistes.

El projecte es desenvolupa en àmbits urbanístics diferents: d’una banda es troba inclòs dins la Classificació SNU (Sòl no urbanitzable) amb
Qualificacions SX1 (Sistema Viari) i H (Sistema hidrogràfic). De l’altra, l’extrem Sud de l’actuació (on s’ha d’efectuar la connexió amb l’institut) es
troba inclòs dins la Classificació SU (Sòl urbà consolidat) amb Qualificació SX1 (Sistema viari: eixos estructurants).

Més aproximació al riu
En haver reubicat la barana al mur de contenció existent de formigó, s’aconsegueix que el vianant prengui molta més consciència de la realitat
fluvial, acostant-lo més a la seva fauna i flora, així com garantint esplèndides vistes cap a Sallent. Per això es proposa allargar el mur de contenció
existent establint una continuïtat de la secció esmentada, ampliant l’espai mirador i dignificant i unificant la façana fluvial.
Requisits econòmics
En termes generals, s’ha optat per l’economia dels materials tenint en compte els requisits econòmics de l’encàrrec i a fi de formalitzar un Passeig
fluvial que es considera que millora amb escreix les qualitats urbanístiques de l’espai. No obstant, es tracta de materials que s’integren
perfectament amb l’entorn i que en cap cas transgredeixen l’estètica orgànica de la llera del riu. Tots els materials són de baix manteniment i
adequats a l’emplaçament.
Connexió amb l’Institut i caràcter d’accés
El passeig fluvial connecta amb la vorera de l’Institut, que es considera massa estreta (1,5m) tenint en compte que es tracta de la sortida de
l’Escola. Per això en aquest punt es proposa ampliar la vorera progressivament, en combinació amb una zona enjardinada que faci de filtre entre la
transitada C-1411 i que doni més seguretat als infants i als joves que surten de l’escola. Aquesta nova connexió esdevindrà el nou accés del
Passeig Fluvial, dotant-lo d’una zona ombrejada amb pèrgoles i arbrat que potenciarà el caràcter d’entrada al Passeig.
Compatibilitat amb el conducte de salmorres
Tenint en compte que el conducte de salmorres discorre per l’àmbit del projecte, tant el nou parterre vegetal com la vorada (camí verd) es situaran
sempre per sobre la cota superior del formigó que protegeix aquest conducte, fent que les obres d’aquest projecte no afectin en cap cas el pas
d’aquest conducte.
Descripció del programa funcional
El programa de partida del projecte es basava en l’estricte arranjament de la pavimentació i la barana actuals per tal de connectar adequadament
el nucli de Sallent amb l’Institut i la zona industrial.
No obstant, en haver-se detectat tots els inputs històrics i paisatgístics esmentats, la proposta perseguirà la voluntat que el Passeig de l’Estació
esdevingui un espai mirador-museu a l’aire lliure on els visitants puguin gaudir d’excepcionals panoràmiques de Sallent. A grans trets, el projecte
es basa en consolidar un camí peatonal que busca qualitats paisatgístiques de gran valor i que conviden al vianant a gaudir d’un espai verd en
total relació amb el riu, la natura i el poble. Amb aquestes premisses, sorgeixen diferents estratègies que van lligades entre sí i que determinaran la
total integració del projecte amb l’entorn i amb la façana fluvial.

3.2 Compliment dels paràmetres urbanístics
La normativa urbanística d’aplicació és el POUM de Sallent, aprovat definitivament el Maig de 2010 i redactat en conformitat amb el Text refós de
la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol i la seva normativa de desplegament, així com de conformitat amb la
legislació sectorial aplicable.
Es sol·licita llicència en sòl no urbanitzable. D’acord amb l’Art. 22 del POUM “En els terrenys qualificats com a sòl no urbanitzable, l’atorgament de
llicències es farà d’acord amb els procediments previstos als articles 48, 50 i següents del TRLU.”
El municipi de Sallent es troba inclòs al Catàleg de paisatge de les comarques centrals (Agost de 2015), dins la Unitat de la Conca Salina. D’acord
amb el catàleg, aquesta Unitat es caracteritza per ser una àrea amb construccions de pedra seca i amb nombrosos nuclis de colònies industrials al
llarg del recorregut del riu Llobregat per aquesta zona. No obstant, el catàleg no mostra cap element paisatgístic dins l’àmbit estricte del present
projecte.

RPUC. Qualificació del sòl.

RPUC. Classificació del sòl.

D’acord amb l’Article 12 del POUM (Desenvolupament del POUM en sòl no urbanitzable), “es podran desenvolupar les previsions del POUM
mitjançant plans especials urbanístics que tinguin per objectiu alguna de les finalitats previstes en l’Article 67 del Text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. Aquests plans especials no podran alterar ni contradir les determinacions del POUM quant als
criteris de protecció d’aquest sòl que justifiquen la seva classificació com a no urbanitzable, sens perjudici que puguin establir mesures addicionals
de protecció”.
Algunes finalitats esmentades en l’Article 67 del TRLU justifiquen l’actuació:
- La protecció del medi rural i del medi natural.
- El desenvolupament del sistema urbanístic d’espais lliures públics.
- El projecte esdevé una actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable tal i com fa referència l’article 47.4.
- Qualsevol altra finalitat anàloga.

3.3 Descripció general dels materials que composen l’actuació
A) Talussos i vegetació
La superfície vegetal es resoldrà amb vegetació autòctona de la zona, de baixa necessitat hídrica i de fàcil manteniment. De fet, la zona de
plantació queda minimitzada perquè s’aprofita el talús vegetal existent, el qual ja constitueix la major part de la superfície verda del projecte.. El
nou talús vegetal contindrà vegetació de tipus arbustiva i disposarà d’un sistema de reg. Les moreres existents es trasplantaran en el talús existent
durant l’execució de l’obra generant ombres als espais d’estada-miradors.
B) Murs de gabions
Per a la contenció del nou talús vegetal cap al riu, es proposa un mur de gabions fet amb pedra de la cantera de Sallent a fi d’aconseguir la major
integració no només cromàtica sinó també mediambiental, ja que no esdevé una barrera per la fauna i la flora fluvial. Aquest mur sobresortirà
100cm respecte el paviment, amb gabions buits per incrementar la visió i creant així una barana de protecció a la caiguda a les cotes inferiors. La
decisió de contenir les terres amb un mur de gabions també ve definida perquè esdevé un símil de la construcció amb pedra seca de la Unitat
Paisatgística a la que es troba l’actuació.
A més, també es proposa que l’existent mur de formigó armat es revesteixi amb la mateixa malla de gabions, aconseguint que tota la façana fluvial
disposi d’una continuïtat tectònica. A més, aquest revestiment donarà peu al creixement d’espècies enfiladisses, de manera que es relacionarà
millor amb la flora fluvial del Llobregat.
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C) Mobiliari
El mobiliari proposat va directament relacionat amb la proposta constructiva de contenció de terres. Es proposen grades i bancs de gabions en els
que s’hi fixaran unes travesses de fusta en els punts de més interès paisatgístic per tal de propiciar-hi el descans i la contemplació del paisatge.
D’aquesta manera es podrà gaudir més intensament de la flora i la fauna fluvials.

Per formalitzar el Passeig fluvial es proposa que a fi d’optimitzar els recursos econòmics, s’efectuarà un recorregut amb un rentat a l’àcid a la capa
superficial de la mateixa base de formigó estructural. Aquest tractament superficial li donarà una aparença orgànica a tot el camí degut a l’aparició
en superfície dels àrids del formigó. En algunes zones s’acompanyarà amb un recorregut més natural de sauló compactat.
E) Remats
Aquest camí es confinarà amb perfils d’acer galvanitzat de 70x4mm que potenciaran la idea de via ferroviària, els quals podran portar inscripcions
que facin referència a diferents elements del riu i del mirador.
F) La barana
Es proposa una barana d’acer galvanitzat en els punts on es detecten importants canvis de cota i on no es disposa de mur de gabions per
executar la barana amb mallat. Es proposa el galvanitzat com a material idoni per executar-la en coherència amb la resta de materials emprats en
el projecte.
B

C

L’àmbit on es desenvolupen les obres no presenta cap afectació a la vialitat existent del Passeig de l’Estació, tot i que afecta l’accés a un
habitatge (Cal Carrera) i al Parc de Bombers de Sallent, fet que es tindrà en compte i es prendran les mesures de protecció i accessibilitat
pertinents durant la durada de les obres.

MD7 EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS

D) Paviment

A
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D

E

F

Segons la informació sol·licitada a l’Ajuntament de Sallent, l’àmbit on es desenvolupa el projecte no està afectat per cap parcel·la a expropiar.
Els serveis afectats són els de l’enllumenat públic i la xarxa de pluvials. Puntualment es preveu afectar fontaneria i telefonia i dades.
Després de realitzar vàries cales en el traçat del carrer Carretera i el passeig de l’Estació s’ha localitzat el traçat aproximat del conducte de
salmorres i aquest passa soterrat per l’àmbit del projecte (entre 0,8 m i 1,4 m de profunditat). El projecte considera aquestes dades i es preveu no
afectar en cap cas aquest servei.
A més, cal remarcar que per ordre dels serveis tècnics de l’Ajuntament s’ha procedit a fer una modificació del projecte inicial que afecta
sensiblement l’àmbit estricte de la Carretera C-1411z, amb la finalitat d’aconseguir un major aprofitament de l’espai públic. No obstant, cal
especificar que la carretera C-1411z està actualment pendent de la cessió a l’Ajuntament. En el cas que no es dugui a terme la cessió, caldrà
informar d’aquest fet a totes les administracions implicades per llur competència i a les empreses de subministrament de serveis afectats (Direcció
General de Carreteres...).

MD8 PRESSUPOST
El pressupost del Projecte Executiu d’urbanització i millora del Passeig de l’Estació de Sallent és de:
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL...............................................

293.666,93 €

+ 6% de Benefici Industrial sobre 293.666,93 €.......................................

17.620,02 €

+ 13% de Despeses Generals sobre 293.666,93 €.................................

38.176,70 €

Subtotal

349.463,65 €

+ 21% d’IVA sobre 349.463,65 €.............................................................

73.387,37 €

3.4 Relació de superfícies
Àrea pavimentada
Àrea sauló
Àrea enjardinada
TOTAL ÀMBIT ACTUACIÓ

2.979,04 m2
758,00 m2
2.873,57 m2
6.610,61

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

422.851,02 €

Costos unitaris per m2 (respecte PEM)

78,58 €/m2

m2

MD9 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
MD4 DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE
El projecte ha desenvolupat els criteris fixats i han estat validats pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Sallent. S’han adaptat els serveis per les
necessitats que s’han derivat del tractament de tot l’espai públic com un únic sector d’actuació, lògics en un procés de projectació conjunt.
El projecte es desenvoluparà en una única fase.
En el projecte es tenen en compte una sèrie de possibles millores, definides i pressupostades, que poden ser acceptades per l’empresa que
executarà les obres.

L’acompliment del disposat a l’apartat B-1 de l’article 63 del Reglament General de Contractació de l’Estat i de l’article 69 del mateix reglament, es
proposa a continuació la classificació que ha de ser exigida al contractista per presentar-se a la licitació d’aquestes obres, segons l’Ordre de 28 de
març de 1968 (BOE nº78 de 30/3/68)
Les classificacions dels contractistes hauran de ser les següents:
Grup A
Grup G

subgrup 2
subgrup 6

Explanacions
Obres vàries

Categoria D
Categoria D

MD5 JUSTIFICACIO DE PREUS
Les bases emprades per a elaborar l’annex de Justificació de Preus són les Bases de Preus de l’ITEC.

MD10 REVISIÓ DE PREUS

MD6 PROGRAMA DE TREBALL

No s’admetran revisions de preus. Ateses les característiques tècniques de l’obra, es considera que no procedeix la revisió de preus. Per tant, el
contractista haurà de tenir-ho en compte a l’hora de valorar els preus unitaris i de fer l’oferta econòmica.

S’ha fet una previsió de durada de les obres de 4 mesos, i dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els
imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar.
El projecte preveu l’execució del global de l’obra en una única fase. Creiem però, que és un punt a desenvolupar en major profunditat amb
l’empresa constructora que liciti el projecte.
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MD11 ESTUDIS GEOLÒGICS I AIXECAMENT TOPOGRÀFIC
Es realitzarà un estudi geotècnic per validar la fonamentació del nou mur de gabions.
Si la Direcció Facultativa ho creu necessari, es realitzaran estudis geològics específics de les zones afectades.
La Direcció facultativa decidirà també si és procedent realitzar nous aixecaments topogràfics, si així fos necessari.
El replanteig del Projecte del Parc es farà amb el plànol topogràfic corregit i d’acord amb la correcció del tancament de les estacions topogràfiques
que garanteixi el bon replanteig del projecte.

MD12 PLA DE CONTROL DE QUALITAT
El pressupost del Pla de Control de Qualitat no supera l’1% del Pressupost d’Execució Material de l’obra.
Per això, el Pla de Control de Qualitat ja està inclòs en el desglossament de cada partida.

MD13 MILLORES
Dins aquest pressupost no es contemplen algunes partides que s’han considerat com a millores complementàries al projecte. S’adjunten els
amidaments d’aquestes millores dins del Volum 4: Documents Complementaris al projecte, apartat DC9 MILLORES.
Les millores considerades són les següents:
Millora 1
Millora 2
Millora 3
Millora 4
Millora 5
Millora 6
Millora 7

Canvi de l’enllumenat públic
Renovació dels fanals existents seguint el disseny iniciat al carrer carretera (no inclou el cablejat).
Encintat d’acer de formigó desactivat
Remat del paviment de formigó desactivat.
Jardineria
Enjardinament del parterre vegetal que separa els cotxes dels vianants i part del talús el riu.
Sistema de Reg
Sistema de reg del parterre vegetal que separa els cotxes dels vianants
Recobriment amb gabions del mur de formigó
Acabat amb gabions buits del mur de formigó existent de davant del riu
Umbracles
Elements metàl·lics situats a l’inici del passeig de l’estació dissenyats per crear zones d’ombra
Manteniment de la jardineria
Manteniment durant 1 o 2 anys de la jardineria

A Solsona, octubre de 2018,
Els arquitectes,
ANNA FEU
JORDANA /
num:44063-9

Firmado digitalmente por
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num:44063-9
Fecha: 2018.11.06 13:50:41
+01'00'

Anna Feu i Jordana
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MC1 TOPOGRAFIA I RELACIÓ AMB ELS EDIFICIS EXISTENTS
Topogràficament la parcel·la salva un desnivell d’uns 5 metres amb una distància d’uns 25m. Aquest salt topogràfic ve delimitat per la cota de la
calçada de la Carretera de l’Estació i la cota del mur de contenció que confina la llera del Llobregat. En l’àmbit de projecte només s’efectua un
únic accés a un edifici d’habitatges, Cal Carrera, al qual s’hi accedeix des de la mateixa cota existent.
El criteri de la topografia general dels espais lliures és respectar la rasant existent de la Carretera, realitzar la nova vorada per sobre la cota
existent (per no interferir en cap cas amb el pas del conducte de salmorres) i anar baixant progressivament mitjançant talussos fins a la cota de
l’actual mur de contenció. Seguint amb la voluntat d’optimitzar les visuals des d’arreu, es proposa fer una subtil modificació de la topografia. D’una
banda, es crea un primer talús vegetal de proporció 2:1 que farà de filtre entre el vial rodat (amb una notòria afluència de trànsit) i el camí peatonal.
Aquesta actuació serà determinant per millorar el confort dels vianants en no estar en contacte directe amb els vehicles i poder gaudir més
còmodament de l’entorn.

MC2 MOVIMENT DE TERRES
Aquí es descriuen els treballs de desmunt i terraplenat per a formar la línia d’esplanada de les diferents seccions i perfils. Ja que les superfícies de
desmunts i terraplens de l’obra són gairebé equivalents, s’utilitzarà la terra extreta dels desmunts per realitzar els terraplenats. Aconseguint així un
baix impacte en el sòl i la reducció important dels costos de gestió de terres.
El control de qualitat haurà de garantir la qualitat de tots els punts dels terraplens i que, tant a la zona de terraplè com de desmunt, l’esplanada
tingui prou capacitat portant per a resistir les càrregues que li transmeti el paviment. Per tant, s’hauran de controlar els tres factors que determinen
la capacitat portant, que són: la qualitat del sòl, la compactació, i les condicions de drenatge. El control de qualitat s’ha de realitzar a la
formació del nucli de terraplens, i a la capa de coronació (darrers centímetres d’esplanada). Més endavant s’especifica el tipus d’esplanada que es
requereix en cada cas.

MC3 APORTACIÓ DE TERRES
Els terraplenats i piconatges es realitzaran amb terres tolerables, procedents de l’excavació de la mateixa obra. Es realitzaran aplecs entremitjos,
estesa, humectació, compactació al 95% del PM en tongades de 25cm, perfilat de talussos, rasant de la superfície de coronament i reparació de la
superfície d’assentament. Es presentaran resultats dels assaigs del PM durant l’estesa, pel seu control i acceptació. Un cop col·locat es sanejarà
tantes vegades com sigui necessari en cas que no sigui material d’acabat. El material s’estendrà en plataformes de treball, de pas o aplec, que el
contractista consideri oportú del procés de l’obra.

3.1 Qualitat dels sòls
Als nuclis dels terraplens, els sòls hauran de ser de qualitat almenys tolerable, i les capes de coronació hauran de tenir sòls almenys adequats.
Cal comprovar:
1.
2.
3.
4.

Que l’assentament del terraplè no té matèria orgànica i que la capa de terra vegetal dels desmunts a l’abocador (esbrossada) o a aplec
intermedi en cas que els puguem necessitar posteriorment per a realitzar formació d’espais verds públics.
Que els sòls a emprar per als nuclis de terraplè són almenys tolerables
Que els fons dels desmunts siguin de material adequat
Que els sòls de capes de coronació de terraplè siguin almenys adequats

3.2. Compactació
La densitat exigida als nuclis del terraplè ha de ser superior al 92% de la densitat màxima de l’Assaig Pròctor Modificat. A la coronació de
l’esplanada s’haurà d’exigir densitats iguals o superiors al 95% de la densitat màxima de l’Assaig Pròctor Modificat.
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3.3. Condicions de drenatge
Quan els sòls s’humitegen, perden capacitat portant, per això cal evitar-hi entrades d’aigua, tant durant la fase d’execució, com a les esplanades
construïdes, a les quals cal assegurar el drenatge mitjançant pendent mínim.

MC4 ANÀLISI DEL SÒL I DISSENY DELS FERMS
En aquest apartat es dissenyaran i projectaran els ferms i paviments urbans per a la construcció d’aquest sector de la ciutat, es definiran les
seccions estructurals més adients pels diferents espais, tenint en compte les diferents tipologies d’espais urbans, la categoria de les vies urbanes
segons trànsit que han de suportar, i l’aspecte extern de les superfícies pavimentades.
El disseny de ferm urbà en cada cas determinarà el gruix necessari de les diferents capes ( paviment – base – subbase), atenent al trànsit que han
de suportar, que depèn de la categoria de la via urbana.
L’esquema constructiu a seguir serà el següent:
1. Replanteig
2. Formació de l’esplanada
3. Clavegueram i encreuaments de vial
4. Subbase granular
5. Vorades
6. Serveis sota voravia
7. Pavimentació
Cal tenir en compte que les vorades o elements separadors entre calçades o voravies es trobaran sempre assentades sobre capa subbase o
primera capa de ferm que es col·loca immediatament després d’acabades les activitats de moviment de terres i de rases de calçada (clavegueram
i encreuament de vials). D’altra banda la pavimentació o construcció de les capes de base i de paviment serà la darrera activitat a l’obra i s’haurà
d’executar posteriorment a la implantació de tots els serveis.
Construcció del ferm:
1.

Primera fase: a realitzar després de l’acceptació de l’esplanada en terres i consistirà en la construcció de la capa de subbase.

2.

Segona fase: última activitat d’urbanització primària, construcció de la base i paviments de calçada.

4.1. Dimensionament dels ferms
El disseny de seccions estructurals de ferms parteix del coneixement del tipus de terreny existent i de la intensitat de trànsit que haurà de suportar.
En funció d’aquests dos paràmetres i del material que es vol fer servir com a paviment, es tria la solució de paviment a la taula de seccions tipus
que ens indica els paquets mínims que ha de tenir la secció estructural del ferm.
S’utilitzarà la instrucció ‘Secciones estructurales de firmes urbanos en sectores de nueva construcción’ dels enginyers E. Alabern i C. Guilemany
que és la norma que l’Incasol fa servir als seus projectes.
Aquesta instrucció és un refós de les diferents normes europees. Com el seu nom indica, aquesta norma està indicada per urbanitzacions de nova
creació. En el nostre cas ens podem trobar amb urbanitzacions ja consolidades de casc antic que es volen repavimentar. Com veurem, en aquest
cas el sistema de càlcul estructural varia sensiblement.

4.2. Tipus de via urbana
Segons la instrucció de carreteres MOPU, caldrà dimensionar els paviments a partir dels vehicles pesants que es preveu que hi circulin. Per a
classificar el trànsit s’utilitza la previsió d’Intensitat Mitjana Diària (IMD) de vehicles pesants durant l’any de la posada en servei de la nova via,
aquest és el criteri de la instrucció de ferms d’autovies i d’altres catàlegs de diferents països. La classificació és segons la funcionalitat de la via
urbana definida al planejament urbanístic. Per tal d’obtenir un ordre de magnitud dels vehicles pesants, i per tant una classificació de les vies
urbanes, es realitzarà un anàlisi actual segons el sector que serveix cada via urbana, i el caràcter de via de pas i les dimensions en el sentit de
preveure si ha de suportar un trànsit regular d’autobusos o altres tipus de transport.
Com a dada de partida pel càlcul hem de conèixer el tipus i la intensitat de trànsit que passarà pel paviment que volem projectar. En funció de la
quantitat de vehicles pesats que puguin passar i del tipus d’ús podem tenir vials V1, V2, V3, V4 i V5:
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Amb els resultats obtinguts podrem classificar els sòls en:

Vies V1:
Vies V2:
Vies V3:
Vies V4:
Vies V5:

Vies d’accés a poblacions importants, autovies de gran capacitat, gran intensitat de trànsit pesant.
Vies d’accés i de vialitat principal de sectors residencials de més de 600 habitatges, i de grans sectors industrials.
Vies d’accés a sectors de 200 a 600 habitatges, les què puguin tenir algun servei regular d’autobús.
Vies secundàries de sectors residencials que no disposen de calçades superiors a 6 metres, ni servei regular d’autobusos, o de gran activitat comercial.
Espais que no tenen cap previsió de trànsit pesant o que sempre serà inferior als cinc vehicles per dia.

En el cas del present projecte, es considerarà:
-

Via tipus V4: Àrea asfaltada per trànsit de vehicles en vies secundàries

-

Via tipus V5: Vorera amb pas puntual de vehicles i àrea per estacionament de vehicles

Tot i això, s’aconsella adoptar com a mínim un V4 en previsió del pas de camions en la fase de construcció, per possibles canvis d’ús del vial,
accés de camions per neteja i manteniment, etcètera.

4.3. Tipus d’esplanada
Es definirà el gruix del paquet de ferms i la disposició de la seva secció estructural. La capacitat portant de les esplanades es mesurarà segons
l’índex CBR (California Bearing Ratio)

Segons l’Incasol, quan es tracti d’actuar sobre un nucli consolidat, on es substitueixen els paviments de vials existents per d’altres de nous, no
caldrà fer assaigs d’identificació de sòls. En aquest cas s’adoptarà l’esplanada E1 pel càlcul del ferm.
En tant que l’esplanada del vial de serveis es modifica en la major part del seu traçat, i en tant que aquesta afectació implica l’aportació de terres,
en aquest cas s’haurà de justificar l’existència d’un altre tipus d’esplanada i caldrà fer els assaigs d’identificació corresponents. Per a aquest vial
s’adoptarà l’esplanada E2.
Per a les plataformes peatonals i els camins, es considerarà esplanada E1.
Així, el tipus d’esplanada dependrà de la qualitat dels sòls (terres) de l’emplaçament. Per saber quin tipus de terreny tenim cal fer uns assaigs
d’identificació de sòls per determinar les següents característiques:
• Granulometria
• CBR
• Límit Líquid (LL), Límit Plàstic (LP) i Index de plasticitat (IP).
• Proctor (normal o modificat)
• Contingut de matèria orgànica

En cas que l’excavació no elimini la capa de terra vegetal per a la formació de l’esplanada, es substituirà aquesta terra de manera que entre el
terreny natural i el ferm es disposi com a mínim un gruix de 0,8 a 1m de sòls adequats o seleccionats.

4.4 Material d’acabat
Segons el quadre de seccions podem tenir paviments de tres tipus:
F Paviments de formigó in situ.
A Paviments d’aglomerat asfàltic.
P Paviment de prefabricats de formigó o pedra natural.
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4.5 Seccions estructurals dels ferms

MC5 MATERIALS I PAVIMENTS

Un cop identificats el tipus d’esplanada i la mena de vial podrem definir la secció estructural del ferm a partir del material d’acabat escollit. Per això
caldrà escollir una de les solucions proposades a la taula següent:

5.1 Preparació de la caixa de paviment

Taula 1. Seccions estructurals en funció dels tràfic de disseny (V) i l’explanada. Font: Alabern E., Guillamany C, 1991).

Prèviament a l’inici de l’execució de les subbases i de les bases, es realitzarà un repàs i un piconatge de la caixa de paviment amb una
compactació del 95% del PM.
5.2 Subbases
Abans de col·locar qualsevol paviment es realitzarà una subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM. Prèvia
entrega a la DF de la identificació del sòl a utilitzar, en quant a procedència, determinació de l’índex CBR, els límits d’Atterberg, humitats,
compactacions i la granulometria. Tanmateix, s’entregarà documentació de la comprovació de la compactació amb l’assaig proctor modificat, per a
cada capa d’estesa, abans de procedir a la següent, sigui o no del mateix material.
L’amidament es refereix a la secció teòrica del projecte. Només es revisarà l’amidament en cas de pactar un gruix diferent al del projecte, també
de forma teòrica.
5.3 Bases
Damunt de la subbase es realitzarà una base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des
de camió o amb transport interior mecànic, amb estesa i vibrat manual amb acabat reglejat. No s’admetrà formigó en sec. Inclou encofrat amb
taulons de fusta de pi, per a delimitació perimetral, formació de bancades, formació de forats per a desguàs i pericons de serveis, fonamentacions
de bàculs, columnes o qualsevol altre element urbà, s’inclou en l’amidament l’escreix de cubicatge sobre la secció teòrica de projecte deguda a
una mala preparació del perfil topogràfic base, o a qualsevol altre motiu no imputable al projecte.
Quan sigui necessari, aquesta base anirà reforçada amb una malla electrosoldada de barres corrugades d’acer, elaborada a taller de 15x15cm,
D:6, B500SD, UNE 36 092:1996, per a l’armadura en zones d’escales, zones susceptibles de ser utilitzades per a trànsit rodat pesat, ...
5.4 Acabats
PAVIMENTS CONTINUS DE FORMIGÓ DESACTIVAT
Pels paviment continus de formigó es realitzarà un acabat superficial de la base de formigó descrita, amb àrids vistos de fins a 20mm. S’aplicarà
un acabat desactivat mitjançant la utilització dels àcids corresponents i posterior neteja amb aigua projectada.
Es realitzarà prèviament el replanteig. S’executarà amb l’encofrat que sigui necessari per al propi paviment (regles guia metàl·lics) i per a la
formació d'escocells, de forats per a desguàs, de pericons de serveis, de fonamentacions de bàculs, columnes o qualsevol altre element urbà. Es
realitzarà la formació de junts de retracció amb disc diamantat, a una amplada de 2 a 3mm i una profunditat de 1/3 del gruix del paviment.
Aquests paviments es realitzaran amb formigó HA-25/12/B/20/IIb, de 15cm, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió o amb transport interior mecànic, amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat.
Es col·locarà amb malla electrosoldada Ø6 #20, de gruix 15cm, amb una resistència a la flexo-tracció HF-4 MPA, escampat amb bombeig, estesa,
reglat i vibrat manualment. Tractament inhibidor del fraguat a la capa superficial de rodadura. L’acabat superficial serà amb àrid vist mitjançant la
utilització dels àcids corresponents i posterior neteja amb aigua projectada. Es realitzarà replanteig. S’executarà amb l’encofrat que sigui necessari
per al propi paviment (regles guia metàl·lics) i per a la formació d'escocells, de forats per a desguàs, de pericons de serveis, de fonamentacions de
bàculs, columnes o qualsevol altre element urbà, de les entregues amb els camins peatonals, dels remats, etc. Es col·locarà una malla
electrosoldada de 200x200x6mm i es realitzarà la formació de junts de retracció amb disc diamantat, a una amplada de 2 a 3mm i una profunditat
de 1/3 del gruix del paviment. Les juntes seran embegudes amb encofrat perdut.

4.6 Dimensionament de les diferents seccions estructurals
Per al dimensionament de les seccions estructurals s’han analitzat les següents instruccions o normatives:
Instrucció de Carreteres. Norma 6.1.I.C. ; Ferms flexibles. MOPU (1975)
Instrucció de Carreteres. Norma 6.2.I.C. ; Ferms rígids. MOPU (1975)
Instrucció sobre seccions de ferms a Autovies. MOPU (1986)
Chaussées neuves à faible trafic; Manuel de conception; LCPC, SETRA
Paviments de formigó per a vies de baixa intensitat de trànsit; IECA
Manual de paviments de llambordes de formigó; IECA
A guide to the structural design of pavements for new roads. Road Note 29.
Criteris de Disseny Estructural de Paviments Urbans a Nuclis Antics i Sectors de Nova Urbanització. INCASOL

Prèviament es realitzarà un repàs i piconatge de la caixa de paviment, amb compactació del 95% PM. Un cop realitzat es col·locarà una subbase
de tot-u artificial, de 15cm de gruix, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM. Prèviament s’entregarà a la DF de la identificació del sòl a
utilitzar, en quant a procedència, determinació de l’índex CBR, els límits d'Attaberg, humitats, compactacions i granulometria. Tanmateix,
s’entregarà documentació de la comprovació de la compactació amb l’assaig proctor modificat, per a cada capa d’estesa, abans de procedir a la
següent, sigui o no del mateix material.
S’executarà segons els detalls de la documentació gràfica.

PAVIMENT DE PANOT
La vorera es realitzarà amb un paviment de panot tipus ‘diagonal’, amb peces de 20x20cm i gruix 4cm, col·locades a l’estesa amb sorra ciment de
200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, de color gris. Es col·locaran sobre una capa de 3cm de morter de ciment, i amb un
especejament reticular.
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Prèviament es realitzarà un repàs i piconatge de la caixa de paviment, amb compactació del 95% PM. Un cop realitzat es col·locarà una subbase
de tot-u artificial, de 20cm de gruix, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM. Prèviament s’entregarà a la DF de la identificació del sòl a
utilitzar, en quant a procedència, determinació de l’índex CBR, els límits d'Attaberg, humitats, compactacions i granulometria. Tanmateix,
s’entregarà documentació de la comprovació de la compactació amb l’assaig proctor modificat, per a cada capa d’estesa, abans de procedir a la
següent, sigui o no del mateix material.

La preparació de la base es farà amb extensions tals que assegurin treballar sobre morter fresc sense endurir.

Es construirà una base de formigó generalment sense armat HM-20/B/20/I, de gruix 15cm, amb una resistència a la flexo-tracció HF-4 MPA,
abocat des de camió, estesa i vibratge manual i mecànic. Es realitzarà replanteig. S’executarà amb l’encofrat que sigui necessari i es construiran
els elements de la formació dels escocells, dels forats per a desguàs, dels pericons de serveis, de fonamentacions de bàculs, columnes o
qualsevol altre element urbà, de les entregues amb les plataformes, dels remats, etcètera.

PAVIMENT DE SAULÓ

Es col·locarà una malla electrosoldada de 15x15cm, D:6, B500SD, en els llocs on es cregui necessari, i es realitzarà la formació de junts de tall
amb disc.
S’executarà segons els detalls de la documentació gràfica.

PAVIMENT D’AGLOMERAT ASFÀLTIC
Es realitzarà una esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, per a aconseguir esplanada tipus E1, procedent de préstec, en coronació de terraplens o
sobre desmunt, estesa i compactada al 95% PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la dessecació, mesurat sobre perfil
teòric.
Al damunt es realitzarà una base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM, de 20cm de gruix.
Prèviament s’entregarà a la DF de la identificació del sòl a utilitzar, en quant a procedència, determinació de l'índex CBR, els límits d'Attaberg,
humitats, compactacions i granulometria. Tanmateix, s’entregarà documentació de la comprovació de la compactació amb l’assaig proctor
modificat, per a cada capa d’estesa, abans de procedir a la següent, sigui o no del mateix material. L’amidament es refereix a la secció teòrica del
projecte, en qualsevol cas. Només es revisarà l’amidament en cas de pactar un gruix diferent al del projecte, també de forma teòrica.

Les juntes estaran alineades i tindran un gruix constant. El rejuntat es farà amb pols de ciment pòrtland en sec, manualment. Un cop neta la
superfície, es mullarà adequadament. Fins a 10 dies després de l’estesa de l’abeurada no es permetrà el pas de vehicles.

Es realitzarà un paviment de sauló de gruix de 15cm. El pendent transversal haurà de ser menor del 2% i es direccionarà cap a la canal vegetal pel
correcte drenatge i evacuació d’aigües pluvials.
Prèviament es realitzarà un repàs i piconatge de la caixa de paviment, amb compactació del 95% PM. Un cop realitzat es col·locarà una subbase
de tot-u artificial, de 15cm de gruix, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM. Prèviament s’entregarà a la DF de la identificació del sòl a
utilitzar, en quant a procedència, determinació de l’índex CBR, els límits d'Attaberg, humitats, compactacions i granulometria. Tanmateix,
s’entregarà documentació de la comprovació de la compactació amb l’assaig proctor modificat, per a cada capa d’estesa, abans de procedir a la
següent, sigui o no del mateix material.
S’executarà segons els detalls de la documentació gràfica.

TERRA VEGETAL
S’aportarà al nou parterre vegetal que separa el vial de la vorada. Serà compost d’origen vegetal de classe II, subministrat a granel, amb una dosi
de 50l/m2 i s’escamparà amb retroexcavadora petita i mitjans manuals. Aquesta terra es col·locarà generant un petit talús amb pendent en direcció
al vial i una proporció aproximada 2:1.

5.4 Remats, vorades i guals

Damunt del tot-u s’executarà una base de formigó, base de formigó HM-20/B/20/I de 20cm de gruix, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió, amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat. En els punts que es cregui necessari, s’armarà amb malla
electrosoldada de 150x150x6mm.

Platines d’acer galvanitzat pintat

Es realitzarà una capa intermèdia, de 3cm de gruix, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin BC 35/50 S sobre la base de formigó.
Per la capa d’acabat es realitzarà un paviment, de 3cm de gruix, de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 S. Es
realitzarà un reg d’adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1 (1 kg/m2), i un reg d’imprimació amb emulsió bituminosa catiònica (1,5
kg/m2), i tots els treballs necessaris per a una correcta execució.

Platina plegada 3+7+15cm i 4mm de gruix: Delimita longitudinalment el paviment de formigó, simulant les vies ferroviàries. Es tracta d’una platina
de 4mm de gruix doblegada d’acer galvanitzat que es col·locarà sobre base de formigó fresc tipus HM-20/P/20/I que estarà col·locat sobre la
subbase dels paviments que delimita, tallant així la base.

S’executarà segons els detalls de la documentació gràfica.

LLAMBORDÍ DE FORMIGÓ PREFABRICAT
Es col·locaran llambordins a les zones destinades al possible estacionament de vehicles. El llambordí serà tipus Llerda sense bisell de la casa
GLS Prefabricats o equivalent, de dimensions 20x10x8 ó 10x10x8 cm, col·locat sobre llit de morter de 3cm de gruix, amb rebliment de junts amb
sorra fina i compactació del paviment acabat. Color a determinar a l’obra.

S’empren varis tipus de platina per a delimitar els diferents tipus de paviments:

Platina simple de 15cm i 8mm de gruix: Confina el paviment de peces prefabricades en contacte amb el terreny natural, així com la junta de
formigó desactivat i el formigó existent. Es tracta d’una pletina de 8mm de gruix i 150mm d’alçària d’acer galvanitzat que es col·locarà sobre base
de formigó fresc tipus HM-20/P/20/I que estarà col·locat sobre la subbase dels paviments que delimita, tallant així la base.
Platina plegada 3+15+30 cm i 4mm de gruix: Es situen al principi i final del passeig. Es tracta d’una platina de 4mm de gruix doblegada d’acer
galvanitzat que es col·locarà fixada en una base de formigó fresc tipus HM-20/P/20/I i es blegarà sobre paviment de formigó rentat a l’àcid.
Xapa plana d’acer galvanitzat de 52 cm i 4mm de gruix: Confinarà el nou parterre vegetal que separa el vial de la vorada. Es tracta d’una platina de
4mm de gruix que es col·locada fixada sobre una base de formigó fresc tipus HM-20/P/20/I i que s’aixecarà 35 cm sobre el nivell de la vorada.

Pel que fa al sistema de col·locació de les llambordes, existeixen dos tipus de col·locació: un sobre subbase de tot-u i un altre sobre base de
formigó. El primer sistema requereix una compactació al 95% proctor de la caixa de paviment. L’estat de conservació dels edificis que trobem a les
zones de casc antic desaconsella la utilització de maquinària pesada davant del risc de provocar patologies a les edificacions.

S’entregarà documentació que certifiqui la qualitat del galvanitzat i la seva procedència, prèviament al seu subministrament a obra. D’altra banda,
es garantirà que les peces no es manipulen un cop hagin estat galvanitzades, per tal d’evitar processos d’oxidació.

Així doncs considerem que l’opció més convenient es la col·locació sobre base de formigó, amb morter de ciment i rejuntat amb sorra ciment. A
més, per millorar l’adherència, es preveu un enllardat de la peça amb ciment cola aplicat amb llana dentada. El morter serà M-80a, pastat a l’obra i
fresc. La preparació de la base es farà amb extensions tals que assegurin treballar sobre morter fresc sense endurir. El ciment cola serà específic
per exteriors i apte per aplicar sobre morter fresc. Entre els que compleixen aquestes característiques està el ciment cola Flexmortel, de la casa
Bettor MBT o equivalent.

Travesses ecològiques

Les llambordes tindran un gruix mínim de 7 cm. Es col·locaran a trencajunts, i no es faran servir peces inferiors a 1/3 de la llamborda.
A les llambordes de formigó, les juntes seran d’entre 3 i 5 mm, i es reompliran amb una mescla de sorra-ciment en sec. La sorra serà fina (0 a 1.25
mm), i el tipus de ciment de baix contingut en aluminat tricàlcic, és a dir d’enduriment lent.
En cap cas es permetrà el pas de vehicles abans de 14 dies des del reompliment de juntes.
El sistema de col·locació és sobre una base de 3 cm morter M-80a, pastat a l’obra i fresc. Les peces s’enllardaran amb morter cola amb una llana
dentada, i es col·locaran a truc de maceta sobre la base de morter ben anivellada.

S’empren travesses de fusta de pi ecològiques del país (2000x180x90mm) per delimitar les plataformes de paviment de formigó amb la vegetació.
Les travesses de fusta estaran tractades a l’autoclau (Classe risc IV) amb l’utilització d’un producte químic sense crom ni arsènic que permet
seguir totes les normatives i requeriments que marca el Ministeri de Medi Ambient. Es poden entregar certificats PEFC, així com del mateix
tractament. Aquest tractament és utilitzat per a fustes que han d’anar ubicades a l’exterior i en contacte amb el terra. És innocu pel medi i
necessari per protegir la fusta i concebre-li més durabilitat. Per defecte, les sals de coure oferiran un color verd, però el mateix tractament es pot
escollir amb un acabat color marró (a definir segons DF).
TRACTAMENT AUTOCLAU CLASSE RISC IV: Tractament a l’autoclau al buit i pressió amb sals de coure hidrosolubles lliures de crom i arsènic
“Wolmanit CX 8” cobertura classe de risc núm. 4 segons la norma EN-335/1-2. Producte registrat a la Direcció General de la Salut Pública i
Consum (DGSPC) del Ministeri de Sanitat i Consum (MISACO) i homologades per les entitats BAM a Berlín i CTBA de París.
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Vorades de formigó prefabricats i rigoles
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6.2 Paperera model MORELLA BIN, de la casa ESCOFET o equivalent.

Es defineixen els canvis de paviment, entre un especejament i un altre, o entre dos paviments amb peces de diferent material, amb un bordó
prefabricat de formigó, per garantir les entregues entre paviments o remats finals de paviments en el cas dels parterres. Es col·locarà sobre base
de formigó fresc tipus HM-20/P/20/I que estarà col·locat sobre la subbase dels paviments que delimita, tallant així la base.

Es presenta com un cilindre suspès per la seva generatriu construït en acer Cor-Ten com a únic
material. La instal•lació sobre el paviment es realitza amb cargols ocults. Un cèrcol d´acer
inoxidable articulat serveix de suport i fixació de la bossa de plàstic per a la recollida de residus.
Opcionalment la paperera es complementa amb un cendrer, el cos del qual és del mateix
material, i una cubeta, que es pot extreure per a la seva neteja i que està feta en acer
inoxidable.

Als límits entre els paviments i vegetació i la calçada del vial rodat, s’hi col·locarà una vorada tipus T-3 (17x28x100), de peces de formigó color
gris, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 19 cm d’alçària, i rejuntada amb morter M5. Inclòs el replanteig de les peces per tal de col·locar peces senceres a inici i
final de tram. Es repartirà la manca de mida en el tall de 3 peces com a mínim, que es col·locaran als punts mitjos de cada tram. En qualsevol cas
no s’acceptaran peces que un cop tallades siguin inferiors a 3/4 parts de la dimensió original de la peça, o peces tallades en ''ganivet''.

Planxa d'acer Cor-Ten, Oxidada i envernissat, Pintat efecte Cor-Ten. / Ancorat per mitjà de
cargols / 35 Kg. - 50 L.

La rigola s’executarà amb morter, amb una amplada de 20cm.
Guals i passos a nivell
PAPERERA MORELLA

Els guals per a vehicles per intersecció amb carrers, es resoldran amb peces centrals de 40x58cm, amb les corresponents peces laterals. Es
col·locarà sobre base de formigó armat HA-30/P/20/IIA de 20cm de gruix, armat amb malla de barres corrugades B500S, 15x15cm, D6mm, i
rejuntat amb morter mixt 1:7:7 amb ciment blanc per a suportar trànsit rodat.

MC7 ENLLUMENAT URBÀ

5.5 Característiques comunes per a la col·locació dels paviments

Lluminàries
Aniran muntades sobre columnes i màstils, i portaran incorporats els equips electrònics per l’encesa.

S’haurà de realitzar l’adaptació de l’especejament als altres elements que afecten el paviment. No s’admetran peces que, un cop tallades, siguin
inferiors a 3/4 parts de la dimensió original, la peça tallada es col·locarà al mig del tram que sigui necessari, mai no a principi o final de tram.

Tipus 1: Lluminària vianants d’exterior IP 66 integrada en columna. Armadura i tapa superior de fundació injectada. Accés a la làmpada i als
equips per la part inferior. 1 Mòdul LED de 25W amb òptica 3C de la Casa Escofet, amb drive LED Xitanium de Philips, o equivalents.

No s’admetran la col·locació de peces en ganivet. Per a la formació de trams curvilinis o en diagonal es consultarà a la DF per tal de replantejar in
situ la millor solució, seguint els criteris anteriors. En qualsevol cas, el contractista presentarà a la DF el procés d’execució del paviment abans
d’executar-lo. No es col·locarà el paviment fins que no es tinguin els resultats dels assaigs marcats en el programa de control de qualitat, encara
que el subministrador aporti documentació al respecte. Un cop col·locat el paviment es tindrà cura de la seva neteja i manteniment fins a la
recepció de l’obra. No es col·locarà el paviment en previsió o passades 72 hores de pluja, o a temperatures inferiors a 10ºC i/o superiors a 30ºC.
Es realitzaran també els treballs de selecció, neteja i transport de les peces al lloc de treball.

Tipus 2: Focus d’exterior IP 66 muntada en columna. Armadura i tapa superior de fundació injectada. Accés a la làmpada i als equips per la part
inferior. Mòdul LED de 65W marca LAMP model FLUT ASYM, o equivalents.

El paviment, així com es descriu en les partides d’obra de l’estat d’amidaments del projecte, ha de respectar els criteris d’alineacions, concordança
de junts entre peces i escocells, guals, tapes per a pericons de serveis i qualsevol element urbà que, en el cas de no estar definit en el projecte,
s’haurà de replantejar a obra i haurà de ser verificat per la DF.
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6.1 Bancs i grades de gabions amb taulons de fusta tractada
Bancs de gabions constituïts mitjançant enreixat de malla electrosoldada, muntats amb distanciadors que compliran, com a mínim, amb les
següents especificacions:
Enreixats amb malles estàndards de secció 50x100 d’acer galvanitzat electrosoldada ortogonalment, de diàmetre 4,5mm, cada 10x10cm.
Tancaments amb grapes galvanitzades d’alta resistència de 3mm.

Suports
Tipus 1: Columna i braç de tubular de 4 metres, realitzada amb xapa d’acer galvanitzat pintat amb color negre efecte forja. Disposarà de la base
amb quatre punts de fixació sobre cimentació de formigó. També disposarà d’un allotjament registrable pels fusibles de la luminància i realitzar les
connexions pertinents, amb tapa enrasada. Model de referència columna TOMSK de la Casa Novatilu amb braç 1 metre de llargada, o equivalent.
Tipus 2: Columna i doble braç de tubular de 4 i 7 metres, realitzada amb xapa d’acer galvanitzat pintat amb color negre efecte forja. Disposarà de
la base amb quatre punts de fixació sobre cimentació de formigó. També disposarà d’un allotjament registrable pels fusibles de la luminància i
realitzar les connexions pertinents, amb tapa enrasada. Model de referència columna TOMSK de la Casa Novatilu amb braç 1 metre de llargada, o
equivalent.
Tipus 3: columna de 5 metres, FUL-5 de la casa ESCOFET realitzada amb xapa d’acer Cor-ten, o equivalent. Disposarà de la base amb quatre
punts de fixació als encoratges sobre la cimentació de formigó. També disposarà d’un allotjament registrable per allotjar els fusibles de la
lluminària i realitzar les connexions pertinents, amb tapa enrasada, prepara per a la instal·lació de 2 Projectors.
Tipus 4: columna de 7 metres, FUL-7/9 de la casa ESCOFET realitzada amb xapa d’acer Cor-ten, o equivalent. Disposarà de la base amb quatre
punts de fixació als encoratges sobre la cimentació de formigó. També disposarà d’un allotjament registrable per allotjar els fusibles de la
lluminària i realitzar les connexions pertinents, amb tapa enrasada, prepara per a la instal·lació de 3 Projectors.

L’àrid, amb pedra de Sallent s’executarà amb la granulometria adequada 120/200 mm que compleixi amb la proba de Los Angeles EN1097/2 que
determina la resistència al desgast, amb un coeficient d’absorció d’aigua inferior del 2% per complir amb la proba del cicle del gel.
L’estructura de gabions anirà fixada sobre una base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM, de
15cm de gruix. Prèviament s’entregarà a la DF de la identificació del sòl a utilitzar, en quant a procedència, determinació de l'índex CBR, els límits
d'Attaberg, humitats, compactacions i granulometria. L’amidament es refereix a la secció teòrica del projecte, en qualsevol cas.
Al damunt, es fixaran mecànicament taulons de fusta de pi tractada a l’autoclau Classe Risc IV, 2000x180x45mm.
A realitzar segons detalls específics de la documentació gràfica.
Els gabions hauran de complir les especificacions tècniques particulars descrites a l’apartat de gabions MC9.

Model FUL o equivalent

Model TOMSK o equivalent
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b) Elements constitutius del gabió

MC8 PROTECCIONSS I SENYALITZACIÓ

Enreixats:

Malles o panells prefabricats de fil d’acer galvanitzat especial. Electrosoldada ortogonalment formant quadrícula.
Diàmetre: 4,5mm
Dimensions de la quadrícula: 10x10cm
Dimensions estàndard de l’enreixat: 200x100cm, 200x50cm, 100x100cm, 100x50cm, 50x50cm.

Distanciadors:

Varilles rectes de filferro, amb un ganxo en cada un dels seus extres que enllacen els enreixats verticals o parets del gabió,
arriostrant les mateixes per estabilitzar el gabió.
Diàmetre: 4mm
Dimensions dels elements: 100cm, 50cm
Sistemes de tancament: Grapes d’alta resistència de 3mm galvanitzades.

MC9 MURS DE GABIONS

Toleràncies

Mesura nominal, més menys 3% segons Norma ASTM-4974-97

La documentació gràfica referida als murs de gabions són un predimensionat. La direcció facultativa de
l’obra haurà de vetllar per a què es realitzi un correcte dimensionat dels murs per part d’una empresa
homologada especialitzada en construcció de murs de gabions (Stability Solutions SL o similar) i que realitzi
el càlcul final i precís per a la seva construcció i posterior certificació.

MC10 VEGETACIÓ

8.1 Baranes
Es col·locarà una barana d’acer galvanitzat (tipus 1) amb passamà segons documentació gràfica ancorada a l’obra amb morter i ancoratges
metàl·lics. Aquesta barana es desenvoluparà al llarg del recorregut en el TRAM B, on entre el camí verd i el talús existent hi hagi un salt important
de cota > 50cm.
Es col·locarà una barana d’acer galvanitzat (tipus 2) segons documentació gràfica ancorada a l’obra amb morter i ancoratges metàl·lics. Aquesta
barana es desenvoluparà al llarg del mur de contenció de gabions.

Els murs estaran constituïts per enreixats estàndards, i sempre sobresortiran un metre per sobre el nivell
del paviment o talús, configurant una barana de protecció a la caiguda. Aquest últim tram restarà exempt
d’àrids. Entre els gabions i la terra continguda es col·locarà una làmina drenant que conduirà l’aigua a la
xarxa de sanejament a executar.
En el punt on hi hagi el mur de formigó existent, la barana també s’executarà amb gabions buits de
50x100cm. La malla exterior d’aquests gabions cobrirà tota l’alçada del mur de formigó, creant un teixit
idoni per al creixement de vegetació. Aquesta malla es fixarà mecànicament al mur mitjançant plaques
d’anclatge galvanitzades:

El projecte de jardineria es configura a partir de diferents tipus de vegetació en funció de cada zona i de les seves necessitats.
Prèviament a la distribució de noves espècies, el projecte ha diagnosticat les masses de vegetació existent d’interès botànic i paisatgístic.
Diagnosi de la vegetació existent
Dins de les tipologies de vegetació existent hi trobem: arbres. Els arbres transcorren al llarg del passeig. Es tracta de 33 unitats de moreres
(Morus alba) i 5 unitats de plataners (Platanus x hispanica). Les moreres són de port mig a gran, amb alçades aproximades de 10m i els plataners
són de gran port.
En general les moreres es mostren en bones condicions fitosanitàries, de port i estructura, en canvi els plataners es mostren en pitjor estat. El

Els murs de gabions estaran constituïts mitjançant enreixat de malla electrosoldada, muntats amb
distanciadors i compliran, com a mínim, amb les següents especificacions:

projecte preveu conservar el major número d’arbres possible, trasplantant aquells que admetin l’operació i retirant, únicament, els que presentin

a) Materials

Les moreres es trasplantaran a través d’un doble trasplantament. Per fer-ho, prèviament, s’utilitzaran tècniques de protecció i conservació

Acer

necessàries a fi d’evitar malmetre aquests exemplars.

Designació:

Acer baix en carboni tipus C9D o equivalent, segons Norma ISO 16120-2.

Composició química:

Contingut de fòsfor, màxim: 0,035% segons EN 10016 2ª part
Contingut de sofre, màxim: 0,035% segons EN 10016 2ª part
Contingut de carboni, màxim: 0,10% segons EN 10016 2ª part

Proposta
La proposta de vegetació transcorre al llarg de dos talussos. Un de 1,5 m que delimita el passeig, i un altre que s’estén fins el riu. Aquests dos
sectors es plantegen amb especies diferenciadores entre ells i altres de comunes per tal de crear un mosaic de colors i, al mateix temps, aportar
una imatge de conjunt.

Característiques mecàniques:
Resistència a tracció segons EN 10218-8

mal estat o puguin impedir la bona execució i desenvolupament de l’obra.

Diàmetre 4,5mm
Diàmetre 5mm

500-850 N/mm2
500-850 N/mm2

Resistència a tracció de les soldadures segons ASTM A974-97 i segons EN 10233-6, mínim del 75% de la càrrega de trencament del mallat.

Totes les espècies escollides són autòctones o adaptades a les condicions climàtiques de la zona, i s’han escollit atenent al llistat de plantes no
invasores, acceptades en els entorns més immediats del riu Llobregat. S’han plantejat composicions florístiques amb la intencionalitat de crear
jardins que esdevinguin un reclam per a l’avifauna i els insectes pol·linitzadors, i amb la finalitat d’augmentar la biodiversitat dins de la pròpia plaça.

Soldabilitat: El material usat, C4D, haurà de tenir un contingut de carboni menor del 0,10%. Segons ISO 16120-2. Per tant, el material haurà de
tenir una molt bona sodabilitat.

L’Arbrat

Galvanitzat

Les moreres existents es plantaran en el talús vora el riu. Aquests arbres crearan ombra a les zones de grades i al voltant dels bancs, sense tapar

Components:

Aleació de zinc i alumini, sistema realitzat per immersió en massa fosa.

Protecció:
Durabilitat:

L’aplicació de la pel·lícula de zinc/alumini tindrà, com a mínim, una dosificació de 350g/m2
Classe segons Norma EN 10244-2
Recobriment de PVC de 0.20mm segons norma EN 10245 (opcional)
Assaig a boira salina un mínim de 3.000 hores

les vistes a punts d’interès. Els plataners existent es conservaran en el seu lloc d’origen. Així, els arbres se situen al talús del riu, des d’on
generaran ombra i frescor durant els mesos càlids i deixaran passar la llum en els mesos més freds, crearan dinamisme gràcies a les diverses
coloracions al llarg de l’any, diferenciaran espais, i al mateix temps crearan imatge de conjunt i acompanyaran el visitant.
Les arbustives i gramínies

Pedra

Les zones dels talussos es plantegen amb espècies d’arbustives i gramínies de diferents ports que aportin diverses textures, colors i olors al llarg

De granulometria adequada 120/200 mm que compleixi amb la proba de Los Angeles EN1097/2 que determina la resistència al desgast, amb un
coeficient d’absorció d’aigua inferior del 2% per complir amb la proba del cicle del gel.

de l’any. La combinació d’aquestes plantes ha de permetre aconseguir una continuïtat verda de diverses alçades. Les espècies escollides per al
talús del passeig seran:
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Talús del passeig amb arbustives:
-

Russelia (Russelia equisetiformis)

-

Grevillea (Grevillea juniperina)

-

Ginesta (Genista umbellata)

-

Bocha (Dorycnium hirsutum)

-

Sesleria (Nassella tenuissima)

-

Salvia rosa (Salvia microphylla)

-

Romaní rastrer (Rosmarinus officinalis prostratus)

-

Salvia vermella (Salvia gregii)

-

Càrex taronja (Carex testacea)

Talús vora el riu:
-

Romaní (Rosmarinus officinalis)

-

Ginesta (Genista umbellata)

-

Verbena (Verbena bonariensis)

-

Echinacea (Echinacea purpurea)

-

Estepa negra (Cistus salviifolius)

-

Estepa blanca (Cistus albidus)

-

Santolina (Santolina chamaecyparissus)

-

Tamariu (Tamarix gallica)

Les espècies arbustives de la llista s’han distribuït en funció de les seves característiques morfològiques, edàfiques i ornamentals. D’aquesta
manera, s’han agrupat espècies afins entre elles i idònies per a cada àmbit. Aquestes plantes resseguiran els talús del passeig de punta a punta i
crearan taques a diversos punts del talús vora el riu.
Un estrat més alt de vegetació serà la que acompanyarà el mur vora el riu. Les plantes escollides per a cobrir-lo seran les enfiladisses. Es tracta
del lligabosc (Lonicera implexa), el gessamí (Trachelospermum jasminoides) i l’heura (Hedera helix).
El talús de riu es reforçarà amb una hidrosembra que aportarà llavors d’espècies herbàcies i lleguminoses, autòctones o adaptades a les
condicions climàtiques de la zona i de baixos requeriments hídrics, i adaptades a les condicions del lloc. Les espècies escollides per al prat són les
següents: 60% (Lobularia maritima, Saponaria ocymoides, Verbena tenuisecta, Viola cornuta, Cerastium biebersteinii, Bellis perennis, Thymus
serpyllum, Festuca rubram trichophylla abercharm, Festuca ovina duriuscula pashmina) + 40% (Festuca arundinacea , Festuca ovina, Lolium
perenne, Trifolium repens, Cynodon dactylon).
Xarxa de reg
La proposta utilitza mesures de sostenibilitat i respecte al medi ambient. D’aquesta manera, es proposa regar pràcticament totes les espècies a
través de reg per degoteig i fer un ús més eficient de l’aigua. El projecte preveu regar les espècies arbustives, enfiladisses i arbres a través de reg
per degoteig i les espècies herbàcies (prat) a través de reg per aspersió-difusió. Els elements de control seran elèctrics i telegestionables i la
instal·lació partirà d’una escomesa principal diferenciant el bypass metre i la xarxa de boques de reg. Els degoters i difusors aportaran l’aigua
necessària en cada moment i segons les pluviometries anuals i les necessitats hídriques de les plantes.

A Solsona, octubre 2018,

Els arquitectes,

ANNA FEU
JORDANA /
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Normativa tècnica d’Urbanització
Recull de textos reglamentaris i d’altres no normatius relacionats amb els projectes de disseny d’espais urbans.

GENERAL
Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme.
(DOGC 29/2/2012)
Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme.
(DOGC 5/8/2010)
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme.
(DOGC 24/7/2006)
Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
(DOGC núm. 5584 de 10/03/2010)
Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
(DOGC núm. 3879 de 08/05/2003)
Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)
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GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES
Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les
xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992)
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del
Decret 120/1992.
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992)
ORDRE TIC/341/2003, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada.
(DOGC núm. 3937 de 31/07/2003)
Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona.
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)
Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.
Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul

XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTAB LE

Código Técnico de la Edificación
DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos
(BOE 28/03/2006)

Real Decreto 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic.
(BOE 06/06/2003)

Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II
(BOE 17/12/2004)

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de Catalunya.
(DOGC núm. 4015 de 21/11/2003)

Llei 13/2014, d'accessibilitat.
(DOGC núm. 6742 de 04/11/2014)

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
(BOE 21/02/2003)

Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi
d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995)

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas.
(BOE 24/07/01)

Real Decreto 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels
espais públics urbanitzats i edificacions.
(BOE 11/05/2007)
Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados.
(BOE 11/03/2010)
Llei 9/2003, de la mobilitat
(DOGC núm. 3913 de 27/06/2003)

Orden 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua”.
(BOE 02/10/1974 i 03/10/1974 respectivament)
Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”
Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego”
Reglament del servei metropolità del cicle integral de l’aigua.
(BOP 20/11/2012).
Hidrants d’incendi
Real Decreto 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios”
(BOE 14/12/1993)

VIALITAT
Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1-IC: “Secciones de firme”, de la Instrucción de Carreteras.
(BOE 12/12/2003)
Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras.
(BOE 12/12/2003)
Orden FOM/273/2016 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: “Trazado”, de la Instrucción de Carreteras.
(BOE 04/03/2016)
Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2-IC: “Drenaje superficial” de la Instrucción de Carreteras.
(BOE 10/03/2016)
UNE-EN 124-1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos.
Ordre 02/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras.”
(BOE 07/07/1976 i les seves posteriors modificacions)
Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona.
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)

XARXES DE SANEJAMENT
Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.
(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003)
Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes.
(BOE 30/12/1995)
Orden 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones”.
(BOE 23/09/1986)
Àmbit municipal o supramunicipal:
Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals
(Àrea metropolitana de Barcelona)
(BOP 03/02/2015)
Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona
Títol 5: Gestió d’aigües. Cap. 2. Ús del sistema de sanejament d’aigües residuals i pluvials
(BOP 02/05/2011)
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XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT

PROJECTE D’URBANITZACIÓ I MILLORA DEL PASSEIG DE L’ESTACIÓ DE SALLENT
NORMATIVA APLICABLE

CENTRES DE TRANSFOR MACIÓ

Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones complementarias”:
(BOE 04/09/2006)
ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos

Real Decreto 337/2014, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias
ITC-RAT 01 a 23.”
(BOE 09/06/2014)

Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.” (BOE 06/12/1974)
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos” derogat en tot allò que
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006.

Ordre de 06/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de
seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación”
(BOE 01/08/1984)

Decreto 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles.”
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/05/1975; 20/02/1984) derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de
distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006.

Resolución 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”.
(BOE 26/06/1984)
Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions
d’enllaç
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007)
NTP – CT Centres de transformació en edificis
NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural

XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA
General
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
(BOE 27/12/2013)
Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución comercialización de instalaciones de energía eléctrica.
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001)
Alta Tensió
Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITCLAT 01 a 09”
(BOE 19/03/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/05/2010)
Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas
de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
(BOE 09/06/2014)
Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions
d’enllaç.
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007).
NTP - LAMT
Línies aèries de mitjana tensió
NTP - LSMT
Línies subterrànies de mitjana tensió
Baixa Tensió
Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
(BOE núm. 224 18/09/2002)
En particular:
ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas
Real Decreto 1053/2014 por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales.
Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de
agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.
(BOE núm. 316 31/12/2014)
Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions
d’enllaç.
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007)
NTP - LABT
Línies aèries de baixa tensió
NTP - LSBT
Línies subterrànies de baixa tensió

ENLLUMENAT PÚBLIC
Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a
EA-07.
(BOE 19/11/2008)
Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn.
(DOGC núm. 3407 de 12/06/2001)
Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
(DOGC núm. 6944 de 27/08/2015)
Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior.
(BOE 18/09/2002)
Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”.

XARXES DE TELECOMUNICACIONS
Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
(BOE 10/05/2015)
Especificacions tècniques de les Companyies
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CN1 NORMES SUBSIDIÀRIES DEL PLANEJAMENT DE SALLENT

1.1 Compliment de l’Article 48 del DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, que
integra els trams d’actuació pertanyents dins àmbits de sòl no urbanitzable.
S’ha complert amb el procediment per a l’aprovació de projectes d’actuacions específiques d'interès públic en sòl no urbanitzable de l’Article 48 de
DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, pel qual es presentà la documentació
necessària que dicta l’article:
a)
b)
c)

Una justificació específica de la finalitat del projecte, de la compatibilitat de l'actuació amb el planejament territorial, urbanístic i sectorial
i de la concurrència dels requisits exigits per la Llei d'urbanisme i pel seu Reglament per a la implantació de l'activitat o construcció de
què es tracti.
L'avantprojecte de l'actuació, el qual ha de referir-se a l'emplaçament i extensió de la finca o finques en les quals es projecta l'actuació,
a la superfície ocupada per l'activitat i per les construccions i instal·lacions, i a llurs característiques fonamentals.
Un estudi d'impacte i integració paisatgística, amb el contingut que determinin les disposicions aplicables en matèria de paisatge i, com
a mínim, una diagnosi raonada de l’impacte potencial i una exposició de les mesures correctores que es proposen

1.2 POUM
La normativa urbanística d’aplicació és el POUM de Sallent, aprovat definitivament el Maig de 2010 i redactat en conformitat amb el Text refós de
la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol i la seva normativa de desplegament, així com de conformitat amb la
legislació sectorial aplicable.
Es sol·licita llicència en sòl no urbanitzable. D’acord amb l’Art. 22 del POUM “En els terrenys qualificats com a sòl no urbanitzable, l’atorgament de
llicències es farà d’acord amb els procediments previstos als articles 48, 50 i següents del TRLU.”
El municipi de Sallent es troba inclòs al Catàleg de paisatge de les comarques centrals (Agost de 2015), dins la Unitat de la Conca Salina. D’acord
amb el catàleg, aquesta Unitat es caracteritza per ser una àrea amb construccions de pedra seca i amb nombrosos nuclis de colònies industrials al
llarg del recorregut del riu Llobregat per aquesta zona. No obstant, el catàleg no mostra cap element paisatgístic dins l’àmbit estricte del present
projecte.
El projecte es desenvolupa en àmbits urbanístics diferents: d’una banda es troba inclòs dins la Classificació SNU (Sòl no urbanitzable) amb
Qualificacions SX1 (Sistema Viari) i H (Sistema hidrogràfic). De l’altra, l’extrem Sud de l’actuació (on s’ha d’efectuar la connexió amb l’institut) es
troba inclòs dins la Classificació SU (Sòl urbà consolidat) amb Qualificació SX1 (Sistema viari: eixos estructurants).

RPUC. Qualificació del sòl.

RPUC. Classificació del sòl.
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D’acord amb l’Article 12 del POUM (Desenvolupament del POUM en sòl no urbanitzable), “es podran desenvolupar les previsions del POUM
mitjançant plans especials urbanístics que tinguin per objectiu alguna de les finalitats previstes en l’Article 67 del Text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. Aquests plans especials no podran alterar ni contradir les determinacions del POUM quant als
criteris de protecció d’aquest sòl que justifiquen la seva classificació com a no urbanitzable, sens perjudici que puguin establir mesures addicionals
de protecció”.
Algunes finalitats esmentades en l’Article 67 del TRLU justifiquen l’actuació:
- La protecció del medi rural i del medi natural.
- El desenvolupament del sistema urbanístic d’espais lliures públics.
- El projecte esdevé una actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable tal i com fa referència l’article 47.4.
- Qualsevol altra finalitat anàloga.
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CN2 DECRET 135/95 DEL CODI D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA
La planificació i urbanització de les vies públiques, dels parcs i d'altres espais d'ús públic s'ha d'efectuar de manera que resultin adaptats a les
persones amb mobilitat reduïda. El projecte d’urbanització i millora del Passeig de l’Estació de Sallent compleix el Codi d’Accessibilitat de
Catalunya:
Pendents i rampes
No es contemplen rampes en cap punt de l’àmbit del projecte. Els pendents que comuniquen les diferents plataformes tenen un pendent constant
longitudinal menor del 4% i un pendent transversal màxim del 2%.
Paviments
Són durs, no lliscants i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. La seva pendent transversal màxima és del 2%, per tant, igual
al 2% exigit. Les reixes i registres es col·locaran enrasats amb el paviment. Les obertures d’aquestes reixes permetran la inscripció d’un cercle de
3cm de diàmetre amb el paviment mitjançant reixes que compleixen les condicions anteriors.
Guals
L’amplada lliure dels guals projectats és més gran que els 1,20m exigits. La vorera del gual quedarà enrasada amb la calçada. La pendent
longitudinal del gual serà menor del 12%.
Mobiliari urbà
La situació permetrà l’existència d’una banda de pas lliure d’obstacles de 0,90m. d’amplada per 2,10m d’alçada. Els elements que hagin de ser
accessibles naturalment estaran situats a una alçada d’entre 1m i 1,40m d’alçada.
Talussos
Els talussos no superaran en cap punt una proporció de 3:2 (amplada:altura), pendent màxim que garantiria seguretat a la caiguda. Per aquest fet
no es posen baranes o passamans en els salts entre les plataformes i el mur de contenció existent, on sí es col·locarà la barana.
Totes aquestes consideracions s’hauran d’avalar amb un informe positiu per part del Departament d’Accessibilitat de la Generalitat de Catalunya,
que es tramitarà des dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Sallent.

1.2 Elements d'urbanització adaptats

Paviments en espais d'ús públic
Els paviments es consideren adaptats ja que compleixen els requisits següents:
És dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. S'admet, en parcs i jardins, paviment de terres compactades amb
un 90% PM (Pròctor modificat).
Es col·loca un paviment amb textura diferenciada per tal de detectar els passos de vianants.
Les reixes i els registres es col·loquen enrasats amb el paviment circumdant. Les obertures de les reixes col·locades en itineraris de vianants
tenen una dimensió que permet la inscripció d'un cercle de 3 cm de diàmetre com a màxim. La disposició de l'enreixat es fa de manera que no hi
puguin ensopegar persones que utilitzin bastó o cadira de rodes.

Guals adaptats
El projecte no disposa de guals per a vianants.

Passos de vianants adaptats
El projecte no disposa de passos de vianants.
Escales adaptades
El projecte no disposa d’escales.
Rampes adaptades

Justificació del Capítol 2. Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques (BAU)
Compliment de l’Annex 1 del Decret 135/95: Normes d'accessibilitat urbanística

El projecte no contempla la realització de rampes. El pendent màxim de l’itinerari longitudinal és del 4% mentre que el pendent transversal màxim
és d'un 2%.
Ascensor adaptat

1.1 Itineraris adaptats

El projecte no contempla cap ascensor adaptat.

El present projecte configura un recorregut que es considera un itinerari de vianants adaptat.
El projecte compleix amb els requisits d’itinerari mixt adaptat que dicta el Decret:
-

Tenir una amplada lliure mínima de 0,90 m i una alçada lliure d'obstacles de 2,10 m.

-

En els canvis de direcció, l'amplada lliure de pas permet inscriure un cercle d'1,50 m de diàmetre.

Aparcaments adaptats
El projecte no contempla cap aparcament adaptat.

-

No incloure cap escala ni graó aïllat.

Serveis higiènics adaptats

-

El pendent longitudinal no supera el 8%.

El projecte no contempla serveis higiènics.

-

El paviment és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces.

-

Té un pendent transversal no superior al 2%.

-

Els elements d'urbanització i de mobiliari que formen part d'aquest itinerari són adaptats.

PROJECTE D’URBANITZACIÓ I MILLORA DEL PASSEIG DE L’ESTACIÓ DE SALLENT
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1.3 Mobiliari urbà adaptat
Els elements de mobiliari urbà compleixen els requisits adaptats del Codi d’Accessibilitat:
-

Ser accessible a través d'un itinerari adaptat.

-

La seva ubicació permet sempre l'existència d'una banda de pas lliure d'obstacles de 0,90 m d'amplada per 2,10 m d'alçada.

-

Els elements sortints i/o volants que són superiors a 15 cm de vol i que limiten amb itineraris tenen com a mínim un element fix i
perimetral entre 0 i 15 cm d'alçada perquè puguin ser detectats per invidents, o bé s'han de situar a una alçada igual o superior a 2,10
m.

-

Els elements que hagin de ser accessibles manualment estan situats a una alçada d'entre 1 m i 1,40 m d'alçada.

Elements urbans diversos
Els elements urbans es consideren adaptats si compleixen el requisits de disseny següents:
-

Els elements d'accés al recinte tenen una amplada mínima de 0,90 m, una alçada mínima de 2,10 m i han d'estar convenientment
senyalitzats.

-

El mobiliari d'atenció al públic té, totalment o parcialment, una alçada màxima respecte al terra de 0,85 m. Si disposa solament
d'apropament frontal, la part inferior, entre 0,00 m i 0,70 m d'alçada, en una amplada de 0,80 m com a mínim, queda lliure d'obstacles
per permetre l'apropament d'una cadira de rodes.

-

La taula ha de tenir una alçada màxima de 0,80 m. La part inferior, entre 0,00 i 0,70 m d'alçada, i en una amplada de 0,80 m com a
mínim ha de quedar lliure d'obstacles per permetre l'apropament d'una cadira de rodes.

-

Els elements per impedir el pas de vehicles estan separats a una distància mínima de 0,90 m, i tenen una alçada mínima de 0,80 m.

-

En grades i zones d'espectadors, la plaça d'un espectador per a usuaris en cadira de rodes té unes dimensions mínimes de 0,80 m
d'amplada i d'1,20 m de fondària.

-

Els polsadors s'han de situar entre 1,00 m i 1,40 m d'alçada.

-

Els suports verticals de senyals i semàfors tenen una secció de caires arrodonits i es col·loquen preferentment a la part exterior de la
vorera. Si no hi ha vorera o la seva amplada és inferior a 1,50 m es col·loquen tocant a les façanes o subjectes a aquestes. En parcs i
jardins se situen en àrees enjardinades o similars.

-

Quan s'instal·lin semàfors acústics, aquests han d'emetre un senyal sonor indicador del temps de pas per a vianants, a petició de
l'usuari mitjançant un comandament a distància.

Elements de protecció i senyalització de les obres en la via pública
Els elements de protecció i senyalització de les obres en la via pública han de complir les condicions següents:
-

Les bastides, rases o qualsevol tipus d'obres a la via pública s'han de senyalitzar i protegir mitjançant barrats estables i continuats que
restin il·luminats tota la nit.

-

S'han de col·locar els elements de protecció i senyalització de forma que les persones amb disminució visual puguin detectar a temps
l'existència de l'obstacle.

-

No s'han d'utilitzar cordes, cables o similars.

-

Hi ha d'haver un nivell d'il·luminació mínima de 10 lux per advertir de la presència d'obstacles o desnivells.
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CN3 ORDRE VIV/561/2010 ACCESSIBILITAT EN ELS ESPACIS PÚBLICS URBANITZATS
En el present projecte es compleixen les condicions funcionals i de dotació d'elements accessibles contingudes en l’Ordre VIV/561/2010, per la que
es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats (BOE 11/03/2010):
Els espais públics urbanitzats nous seran dissenyats, construïts, mantinguts i gestionats complint amb les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de
les persones amb discapacitat que es desenvolupen al document:
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EU4 REIXES, ESCOCELLS I REGISTRES
Les reixes, escocells i tapes d’instal·lacions ubicats en les àrees d’ús de vianants no envairan l’itinerari de vianants accessible (excepte en plataforma única o
properes a la línia de façana o parcel·la).
Es col·locaran enrasades amb el paviment i compliran:
- En àrees d’ús de vianants obertures  Ø1cm
- A la calçada obertura  Ø2,5cm

ITINERARI DE VIANANTS ACCESSIBLE
- Amplada mínima de 1,80m lliure obstacles.
- Alçada 2,20m lliure obstacles.

Quan enreixat format per buits longitudinals en zona vianants, s’orientaran en sentit transversal a la marxa.
Escocells coberts amb reixes, o reomplerts amb material compactat, enrasat amb paviment.
Queda prohibida la col·locació de reixes en la cota inferior d’un gual a menys de 0,50m dels límits externs del pas de vianants.

- Pendent longitudinal  6%
- Pendent transversal  2%
- Nivell mínim il·luminació de 20 lux
- No inclou cap graó aïllat

EU5 GUALS
Guals de vianants. Característiques (Art.20)
El projecte no disposa de guals de vianants.

- Paviment dur, no lliscant
Senyalització
EU1 PAVIMENTS

El projecte no disposa de senyalització de guals.

El paviment serà dur, estable, antilliscant en sec i en mullat, sense peces ni elements solts, continus i sense ressalts.
El paviment podrà ser de terres piconades amb una compactació superior al 90% del pròctor modificat.
Queden prohibides les terres soltes, graves o sorra
S’utilitzaran franges de paviment tàctil indicador de direcció i d’advertència segons els paràmetres de l’article 45.

Guals de vehicles. (Art. 13/17/42)
No podran envair l’itinerari de vianants accessible, ni alterar els seus pendents.
No podran coincidir en cap cas amb els guals de vianants.

EU2 DESNIVELLS
L’itinerari de vianants accessible no presentarà graons aïllats ni ressalts.

Pas de vianants. (Art. 21/46)
El projecte no disposa de pas de vianants.

EU3 BARRERES DE PROTECCIÓ
Protecció
Existiran barreres de protecció en els desnivells, quan existeixi una diferència de cota > 55cm

EU6 ESCALES
El projecte no disposa d’escales
EU7 RAMPES

Baranes de protecció

El projecte no disposa de rampes

Quan el desnivell sigui 0,55m6m la barana de protecció serà de 0,90m d’alçada.
Quan el desnivell sigui >6m la barana de protecció serà d’1,10m d’alçada.

EU8 ASCENSOR

Les baranes no seran escalables, és a dir, no tindran punts de recolzament entre els 0,20 m i els 0,70 m d’alçada.

El projecte no disposa d’ascensor

Les obertures i espais lliures entre elements verticals no seran > 0,10 m.
Les baranes seran estables, rígides i estaran fortament fixades.

EU9 TAPÍS RUTLLANT I ESCALES MECÀNIQUES
El projecte no en contempla la seva execució

Passamans
Tindran una secció de disseny ergonòmic d’entre 4,5 cm i 5 cm de diàmetre.

EU10 APARCAMENTS / PLACES RESERVADES

No disposaran de cantells vistos.

1 plaça reservada per cada 40 places o fracció

Estaran separats del parament vertical al menys 4 cm.

Aparcament en filera:

Espai per vehicle 5,00x2,20m

Aparcament en bateria o en diagonal:

Espai per vehicle: 5,00x2,20m

El sistema de subjecció serà ferm i no interferirà el pas continu de la mà.
El projecte no requereix de passamans dobles ja que no disposa de rampes ni escales.

Espai apropament i transferència posterior d’amplada com la plaça i longitud 1,5m
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Espai d’apropament (compartit) i transferència lateral de longitud com la plaça i d’amplada 1,5m
Se senyalitzen les places i l’itinerari amb el símbol d’accessibilitat a terra i un senyal vertical en lloc visible (art.43)

- Rampes: des de la línia inclinada definida pels vèrtexs dels graons fins el límit superior de la barana
Baranes de protecció:

Les places s’han d’ubicar el més a prop possible dels itineraris de vianants accessibles, garantint el seu accés (en cas contrari, s’ha de construir un gual)

ƒ Existiran barreres de protecció en els desnivells, quan existeixi una diferència de cota > 55cm

L’espai d’apropament ha d’estar connectat amb l’itinerari de vianants adaptat.

ƒ Quan el desnivell sigui entre 0,55m i 6m la barana de protecció serà de 0,90m d’alçada.
ƒ Quan el desnivell sigui >6m la barana de protecció serà de 1,10m d’alçada.

EU11 SERVEIS HIGIENICS

ƒ Les baranes no seran escalables, a tal fi no tindran punts de recolzament entre una alçada del terra d’entre 20-70cm.

El projecte no contempla la construcció de serveis higiènics

ƒ Les obertures i espais lliures entre elements verticals no superaran els 10cm.
ƒ Seran estables, rígides i estaran fortament fixades.

EU12 VEGETACIÓ
La vegetació no envairà l’espai de l’itinerari de vianants accessible.

MU6 Elements de senyalització i il·luminació

El manteniment i poda periòdica serà obligatòria per eliminar els possibles obstacles.

S’hauran d’agrupar amb el menor nombre de suports possibles.
Quan l’ample de pas lliure no permeti la col·locació de senyals i altres elements, aquests es podran col·locar en façana sempre i quan quedin a una alçada lliure 
2,20m.

MU MOBILIARI URBÀ
Condicions generals (art.25)
Els elements de mobiliari urbà d’ús públic es dissenyaran i ubicaran per tal que puguin ser utilitzats de forma autònoma i segura per totes les persones.

Solsona, octubre de 2018

La seva ubicació no envairà l’itinerari de vianants accessible.

ANNA FEU
JORDANA /
num:44063-9

Itinerari lliure d’obstacles fins a una alçada de 2,20m.
Es col·locaran preferiblement a un mínim de 0,40m respecte la vorada.
Els elements no tindran sortints de més de 10cm. I es detectaran a una alçada mínima de 15cm
Tot element transparent estarà senyalitzat.

Anna Feu, arquitecta

MU1 Bancs
Hi haurà 1 banc accessible/grup bancs, i en tot cas 1unitat banc accessible/5 unitats o fracció
Seient:

alçada entre 0,40-0,45m

Firmado digitalmente por
ANNA FEU JORDANA /
num:44063-9
Fecha: 2018.11.06 13:53:00
+01'00'

amplada entre 0,40-0,45m

Respatller de 0,40m
Braços en ambdós costats
Davant del banc en tota la seva llargada hi haurà una franja de 60cm lliure que no envaeixi l’itinerari accessible.
Com a mínim a un costat del banc es podrà inscriure un cercle de Ø1,5m lliure que no envaeixi l’itinerari accessible.

MU2 Fonts
El projecte no contempla cap font.

MU3 Papereres i contenidors
En Papereres i contenidors soterrats:

- Alçada de la boca entre 0,70-0,90m

- Sense ressalts amb el paviment circumdant

En Papereres i contenidors no soterrats:

- Alçada part inferior de la boca  1,40m

- Alçada elements manipulables < 0,90m

MU4 Fitons
El projecte no contempla fitons.

MU5 Barreres de protecció
Alçada col·locació passamans:

- passamà superior entre 0,95-1,05m

Amidament de l’alçada:

- Rampes: des de qualsevol punt pla inclinat

- passamà inferior 0,65 i 0,75 m

CARLOS GODOY
BREGOLAT /
num:53129-4

Firmado digitalmente por
CARLOS GODOY
BREGOLAT / num:53129-4
Fecha: 2018.11.06 13:43:58
+01'00'

Carlos Godoy, arquitecte

MEMÒRIA (M)
COMPLIMENT DE LA NORMATIVA (CN)
CN 4 JUSTIFICACIÓ COMPLIMENT DE LA NORMATIVA
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Desnivells

JUSTIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D’ACCESSIBILITAT

Decret 135/95

Ordre VIV/561/2010

Projecte Passeig de l’Estació

No hi haurà cap escala ni graó aïllat

L’itinerari de vianants accessible no
presentarà graons aïllats ni ressalts

No n’hi ha.

Ordre VIV/561/2010

Projecte Passeig de l’Estació

Existiran barreres de protecció en els
desnivells, quan existeixi una diferència
de cota > 55 cm

En tots els desnivells on existeix una diferència de cota <
55 cm s’han col·locat baranes de protecció.

Ordre VIV/561/2010

Projecte Passeig de l’Estació

Per a la justificació d’aquest apartat s’atendrà a la Llei 13/1014, del 30 d’octubre de 2014, d’accessibilitat.
-

Article 7. Condicions d’accessibilitat dels espais urbans d’ús públic de nova construcció
1. La planificació i la urbanització dels espais urbans d’ús públic n’han de garantir l’accessibilitat, per mitjà del planejament general, del
planejament derivat i dels altres instruments de d’ordenació i d’execució urbanístiques, d’acord amb els criteris establerts per aquesta
llei i per la corresponent normativa de desplegament.
Barreres de protecció
2. El planejament urbanístic, els projectes d’urbanització i els projectes d’obres ordinàries han d’incloure en la memòria del projecte un
apartat justificatiu del compliment de les condicions d’accessibilitat, que ha de tenir en compte, si s’escau, la vinculació del sector
afectat amb els sectors limítrofs.

Les normatives aplicables en aquest apartat i que es tindran en compte són les següents:
-

Decret 135/95 del Codi d’accessibilitat de Catalunya

-

Ordre VIV/561/2010 d’accessibilitat en els espais públics urbanitzats.

Decret 135/95
Existiran barreres de protecció:

Per a la justificació del compliment de l’accessibilitat es realitzarà un comparatiu de les dues normatives i es complirà, amb la justificació
corresponent, la més restrictiva de les dues.

-

En escales

-

En rampes quan la
diferència de cota > 20 cm

Reixes i registres

Així doncs es justifica el compliment dels següents apartats:
Decret 135/95
Itineraris de vianants accessibles
Decret 135/95

Ordre VIV/561/2010

Projecte Passeig de l’Estació

Amplada mínima lliure d’obstacles

0,90 m

1,80 m

2,00 m

Alçada lliure d’obstacles

2,10 m

2,20 m

2,20 m

Pendent longitudinal

< o = 8%

< o = 6%

<4 %

Pendent transversal

< o = 2%

< o = 2%

<2%

1,50 m

-

-

No s’inclou cap graó aïllat

No s’inclou cap graó aïllat

Compleix

-

20 lux

Compleix. Estudi lumínic.

Amplada dels canvis de direcció

Nivell d’il·luminació mínim

Les reixes i els registres es col·loquen
enrasats amb el paviment circumdant.
Les obertures de les reixes col·locades
en itineraris de vianants tenen una
dimensió que permet la inscripció d’un
cercle de 3 cm de diàmetre com a
màxim.
La disposició de l’enreixat es fa de
manera que no hi pugui ensopegar
persones que utilitzin bastó o cadira de
rodes.

Les reixes, escocells i tapes
d’instal·lacions ubicats en les àrees d’ús
de vianants no envairan l’itinerari de
vianants accessible.
Es col·locaran enrasades amb el
paviment i compliran:
-

En àrees d’ús de vianants
obertures < 1 cm

-

A la calçada obertura < 2,5 cm

En cas d’enreixat format per buits
longitudinals en zona de vianants,
s’orientaran en sentit transversal a la
marxa.
Els escocells coberts amb reixes o
reomplerts amb material compactat,
hauran d’estar enrasats amb el paviment.

Paviments
Decret 135/95

Ordre VIV/561/2010

Projecte Passeig de l’Estació

Dur, no lliscant, sense regruixos

Dur, estable, antilliscant en sec i
mullat, sense peces ni elements solts,
continus i sense ressaltar.

Per als itineraris de vianants accessibles es col·loca
formigó desactivat i sauló compactat, que compleixen les
característiques esmentades.

Queden prohibides terres soltes,
graves o sorra.

No n’hi ha.

Queda prohibida la col·locació de reixes
en la cota inferior d’un gual a menys de
0,50 m dels límits externs del pas de
vianants.

Les reixes, els escocells i les tapes d’instal·lacions no es
troben envaint l’itinerari de vianants accessible.
Totes es col·loquen enrasades amb els paviments.
Els enreixats es col·loquen al límit de la calçada i, per tant,
no es troben en recorregut de vianants.
Les reixes (col·locades a la calçada) tindran una obertura
> o = a 2,5 cm.
No hi ha escocell coberts amb reixes o reomplerts amb
material compactat.
No hi ha cap reixa col·locada a menys de 0,50 m d’un pas
de vianants.
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Guals
Decret 135/95

Ordre VIV/561/2010

Projecte Passeig de l’Estació

Guals de vianants adaptat

Gual de vianants

Guals de vianants

Amplada lliure de pas: 1,20 m

Amplada lliure de pas: 1,80 m

El projecte no contempla guals de vianants

Pendent longitudinal < o = 12 %

Pendent longitudinal <= 10% si L=2m

Pendent transversal < o = 2%
Vorera del gual enrasada amb la
calçada.
Cantells arrodonits o aixamfranats 45º

PROJECTE D’URBANITZACIÓ I MILLORA DEL PASSEIG DE L’ESTACIÓ DE SALLENT
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Semàfors

Semàfors

Semàfors

Quan s’instal·lin semàfors acústics,
aquests han d’emetre un senyal sonor
indicador del temps de pas per a
vianants, a petició de l’usuari
mitjançant un comandament.

Semàfors amb polsadors: disposaran de
senyal acústica d’encreuament amb les
característiques que es detallen en l’article 23.

Es mantindran els semàfors existents i no se’n
col·locaran de nous que compleixin les
característiques d’aquest apartat.

Escales

<= 8% si L=2,5 m
Pendent transversal < o = 2%

El projecte no compta amb escales, i, per tant, no s’escau el compliment d’aquest apartat.

Vorera del gual enrasada amb la calçada
Rampes

Els cantells s’arrodoneixen.

El projecte no compta amb rampes, i, per tant, no s’escau el compliment d’aquest apartat.

Quan s’opti per un gual de vorera
deprimida el pendent màxim del pla
inclinat serà del 8 % i ocuparà tota
l’amplada de la vorera.

Aparcaments/places reservades

Se senyalitza amb paviment de textura
diferenciada:
Se senyalitza amb paviment de textura
diferenciada.

-

Per indicar un punt
d’encreuament

-

Si el gual està a nivell de la
calçada

Decret 135/95

El projecte no contempla guals de vianants

Gual de vehicles

Gual de vehicles

Gual de vehicles

L’itinerari de vianants que travessin no
ha de quedar afectat per un pendent
longitudinal superior al 12 %, ni per un
pendent transversal superior al 2 %.

No podran envair l’itinerari de vianants
accessible, ni alterar els seus pendents.

No afecten en cap cas el pendent ni l’itinerari de vianants
accessible i no coincideixen amb cap pas de vianants.

No podran coincidir en cap cap amb guals
de vianants.

Passos de vianants
Decret 135/95

Ordre VIV/561/2010
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Pas de vianants adaptat

Pas de vianants

Pas de vianants

Salva el desnivell entre la calçada i la
vorera amb un gual adaptat

El pas de vianants tindrà una amplada igual o
superior als guals de vianants que el limiten, i
el seu traçat serà preferiblement
perpendicular.

El projecte no contempla guals de vianants

Quan el pla inclinat del gual de vianants
superi el 8% de pendent, s’ampliarà el pas de
vianants en 0,90 m pel límit extern del gual.

Projecte Passeig de l’Estació

1 plaça adaptada/40 places o fracció
(si es tenen fins a 200 places totals)

1 plaça reservada/40 places o fracció

Aquest projecte compta amb 21 places d’aparcament i, per
tant, es col·locarà una única plaça adaptada.

Aparcament en filera

Aparcament en filera

Aparcament en filera

Espai per vehicle 2,00x4,50m

Espai per vehicle 2,20x5,00m

Espai per vehicle 5,00x2,00 m

Espai d’apropament permet la
inscripció d’un cercle de 1,50m de
diàmetre

Espai d’apropament i transferència
posterior com la plaça i longitud 1,50m

Espai d’apropament i transferència posterior com la plaça i
longitud 1,50m

Se senyalitzen les places i l’itinerari
d’accés amb el símbol d’accessibilitat a
terra i un senyal vertical en lloc visible,
amb la inscripció “reservat a persones
amb mobilitat reduïda”.

Se senyalitzen les places i l’itinerari amb
el símbol d’accessibilitat a terra i un
senyal vertical en lloc visible.

Se senyalitzaran les places amb el símbol d’accessibilitat a
terra i un senyal vertical en lloc visible.

Les places d’aparcament adaptades
s’han de reservar el més a prop
possible dels accessos de vianants.

Les places s’han d’ubicar el més a prop
possible dels itineraris de vianants
accessibles, garantint el seu accés (en
cas contrari, s’ha de construir un gual).

La plaça es situa en un punt on el vial i la vorera es situen
a la mateixa cota, i, per tant, té un accés directe a l’itinerari
de vianants accessible.

L’espai d’apropament ha d’estar
connectat amb l’itinerari de vianants
adaptat.

L’espai d’apropament ha d’estar
connectat amb l’itinerari de vianants
adaptat.

Vegetació
Decret 135/95

Els passos se senyalitzaran al pla de terra
amb pintura antilliscant i senyalització vertical
pels vehicles.
Quan no es pugui salvar el desnivell amb un
pla inclinat adaptat es podrà optar per elevar
el pas de vianant en tota la seva superfície.

Ordre VIV/561/2010

Ordre VIV/561/2010
La vegetació no envairà l’espai de
l’itinerari de vianants accessible.

No s’especifica

El manteniment i poda periòdica serà
obligatòria per eliminar possibles
obstacles.

Projecte Passeig de l’Estació

La vegetació no envaeix en cap cas l’itinerari de vianants
accessible.
Es realitzarà una poda periòdica per eliminar possibles
obstacles.
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Mobiliari urbà
Decret 135/95
Condicions generals
En cada espai públic adaptat, com a
mínim un element del mobiliari urbà
per a cada ús diferenciat ha de ser
adaptat.
La seva ubicació permetrà un pas lliure
d’obstacles de 0,90 m d’amplada per
2,10m d’alçada.
Els elements sortints i/o volants
superior a 15cm tenen un element fix
perimetral entre 0-0,15cm per a que
puguin ser detectats per invidents.
Els elements que hagin de ser
accessibles manualment estan situats
a una alçada entre 1,00 i 1,40m.

Ordre VIV/561/2010
Condicions generals
Els elements de mobiliari urbà d’ús públic
es dissenyaran i ubicaran per tal que
puguin ser utilitzats de forma autònoma i
segura per totes les persones.
La seva ubicació no envairà l’itinerari de
vianants accessible.
Itinerari lliure d’obstacles fins a una
alçada de 2,20 m.
Es col·locaran preferiblement a un mínim
de 0,40m respecte la vorada.

Projecte Passeig de l’Estació
Condicions generals
Es col·locaran elements de mobiliari urbà adaptats.
La seva col·locació no envaeix en cap cas l’itinerari de
vianants accessible i es permet un pas lliure de 0,90 m
d’amplada per 2,20 m d’alçada entre cada element.

Es situen a 50 cm de la vorada.

Els elements accessibles manualment es situen a una
alçada d’entre 1,00 i 1,40 m.

Banc

Banc

Banc

En cada espai públic adaptat, com a
mínim un element del mobiliari urbà
per a cada ús diferenciat ha de ser
adaptat.

Hi haurà 1 banc accessible/grup de
bancs, i en tot cas 1 unitat de banc
accessible/5 unitats o fracció.

1 unitat de banc (de cada grup de 4) serà accessible. El
model accessible tindrà les característiques següents:

Disposar de barres de suport a l’abast
sempre que el seient sigui a menys de
60 cm d’alçària.
Disposar d’espai suficient per acostarhi la cadira i situar-la en posició
adequada.

Respatller de 0,40 m.
Braços a ambdós costats
Davant del banc en tota la seva llargada
hi haurà una franja de 60 cm lliure que no
envaeixi l’itinerari accessible.
Com a mínim a un costat del banc es
podrà inscriure un cercle d’1,5m lliure que
no envaeixi l’itinerari accessible.

Ordre VIV/561/2010

Elements de protecció i senyalització
de la via pública
Les bastides, rases o qualsevol tipus
d’obra s’ha de senyalitzar i protegir
mitjançant barrats estables i continuats
que restin il·luminats tota la nit.
Les persones amb disminució visual
han de poder detectar a temps
l’obstacle.
No s’han d’utilitzar cordes, cables o
similars.
Hi ha d’haver un nivell mínim
d’il·luminació de 10 lux.

Obres i intervencions en la via pública
Si l’itinerari accessible passa sota una
bastida s’haurà de senyalitzar mitjançant
balises lumíniques.
Si la bastida no permet mantenir l’itinerari
s’haurà de procurar un altre d’alternatiu
degudament senyalitzat.
Els canvis de nivell s’hauran de resoldre
amb plans inclinats amb un pendent
màxim del 10%.

Tindrà braços als dos costats.
La distància de davant del banc és variable però en tot cas
serà sempre superior a 60 cm lliures sense envair l’itinerari
accessible.

Les bastides o tanques disposaran d’una
guia o element horitzontal inferior, i un
passamà continu a 0,90m d’alçada.

En ambdós costats del banc es pot inscriure un cercle
d’1,5 m de diàmetre.

L’itinerari de vianant en les zones d’obra
se senyalitzarà mitjançant paviment tàctil
indicador.

En relació a l’abast manual sobre un
pla vertical, l’alçària de màxim confort
és entre 80 i 100 cm.

En papereres i contenidors no soterrats:

Es col·locaran papereres MORELLA de la casa ESCOFET
o equivalents. El model accessible tindrà les
característiques següents:
Alçada de la boca: 75 cm.
Els contenidors tindran la part inferior de la boca a una
cota inferior a 1,40 m.

L’alçària mínima per poder manipular
objectes és de 40 cm.

Decret 135/95

Respatller de 0,40 m.

Papereres i contenidors

-Alçada element manipulables < 0,90 m

Obres previstes en la via pública

0,45 m d’amplada lliures

Papereres i contenidors

L’alçària màxima per poder manipular
objectes és de 140 cm.

La il·luminació es situarà al talús vegetal. Es col·locarà el
model TOMSK de la casa NOVATILU o equivalent, en
columna, i estaran a una alçada superior a 2,20m.

En parcs i jardins se situen en àrees
enjardinades o similars.

Les zones d’obres quedaran delimitades i
senyalitzades lumínicament amb senyals
d’advertiment ataronjats o vermellosos a
l’inici i final del tancat, i cada 50m o
fracció. S’il·luminarà tot el trajecte de
vianants.

Seient: 0,45 m d’alçada

Papereres i contenidors

-Alçada de la part inferior de la boca < o =
a 1,40m

Quan l’ample de pas lliure no permeti la
col·locació de senyals i altres elements
aquests es podran col·locar en façana
sempre i quan quedin a una alçada lliure
> o = 2,20 m.

Projecte Passeig de l’Estació

No hi ha elements transparents.

Els elements no tindran sortints de més
de 10 cm. I es detectaran a una alçada
mínima de 15 cm.

Seient: alçària entre 0-40-0,45 m
amplada entre 0,40-0,45 m

Si no hi ha vorera o aquesta té una
amplada inferior a 1,5 m, els senyals i
altres elements es podran col·locar en
façana sempre i quan quedin a una
alçada lliure > o = 2,10 m

No hi ha elements sortints ni volants.

Tot element transparent estarà
senyalitzat.

L’alçària del seient serà > o = 45cm.
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Elements de senyalització i il·luminació

Elements de senyalització i il·luminació

Elements de senyalització i il·luminació

Els suports verticals tindran caires
arrodonits

S’hauran d’agrupar amb el menor nombre
de suports possibles.

Els suports de la senyalització tindran caires arrodonits i
s’agruparan amb el menor nombre de suports.

-

La marquesina disposarà d’una
superfície lliure de 0,90x1,20m,
reservada a la col·locació de cadires
de rodes, cotxes o altres estris d’ajut.
Les marquesines no podran tenir
parets de vidre o similars transparents,
a menys que se senyalitzi la superfície

En cas d’obres a la via pública, les bastides no envairan en
cap cas l’itinerari accessible. Al tenir sempre una vorera
d’amplada superior a 2 m, es col·locarà una bastida del
tipus 2, mantenint un espai de circulació mínima de 0,90m
per l’exterior de la bastida.
Les bastides se senyalitzaran degudament mitjançant
il·luminació d’advertiment i tot el trajecte estarà il·luminat
amb mínim 10 lux.
Les bastides que es col·loquin tindran un passamà continu
a 0,90 m d’alçada.
En no modificar-se l’itinerari adaptat no requerirà cap tipus
de paviment tàctil ni senyals acústiques afegides.

Urbanització fronts de parcel·la

Urbanització fronts de parcel·la

Tindran un traçat propi i diferent de
l’itinerari de vianants.

Tindran un traçat propi i diferent de l’itinerari de vianants.

Si s’ha de resoldre un canvi de nivells
aquest es farà dins l’interior de la
parcel·la.
Parades i estacions adaptades

Elements de protecció, senyalització, obres i intervencions
en la via pública

Parades i marquesines espera transport
públic
La marquesina haurà de permetre l’accés
lateral o central amb un ample mínim de
0,90 m i el seu espai interior admetrà la
inscripció de dos cilindres concèntrics
superposats lliures d’obstacles.
-

A una altura de 25 cm, d’un

Si s’ha de resoldre un canvi de nivells aquest es farà dins
l’interior de la parcel·la.

Marquesines i parades d’autobús
El projecte no contempla parades d’autobús.
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amb elements opacs.
Sota la marquesina, si n’hi ha, l’alçada
mínima lliure serà de 2,10m.
El límit inferior del nivell d’anuncis serà
d’una alçada no superior a 1,20m.

diàmetre de 150 cm
-

Fins a una altura de 210 cm
des del terra amb diàmetre de
135 cm

Si algun dels tancaments verticals és
transparent o translúcid, disposarà de
dues bandes horitzontals d’entre 5 i 10
centímetres d’ample, de colors vius i
contrastats durant tota la seva extensió,
la primera entre 70 i 80 cm i la segona
entre 140 i 170 cm.
Es disposarà de recolzaments o seients.
Els seients tindran reposabraços com a
mínim al seu lateral exterior i l’alçada del
seient serà de 45 + - 2 cm.

Senyalització
Decret 135/95
Han de senyalar-se amb SIA:
Itineraris de vianants
adaptats quan n’hi hagi
d’alternatius no adaptats
Els itineraris mixtos de
vianants i vehicles adaptats
quan n’hi hagi d’alternatius
no adaptats.
Les places d’aparcament
adaptades.
Els elements de mobiliari
adaptats que necessitin
senyalització.
Les parades de transport
públic adaptat.

Ordre VIV/561/2010

Projecte Passeig de l’Estació

Senyalització tàctil:

Senyalització SIA i tàctil

Definició i ús dels paviments tàctils:

No es considera necessària la senyalització de l’itinerari
adaptat ja que no n’hi ha cap d’alternatiu que no sigui
adaptat.

-

-

Paviment tàctil indicador
advertiment - Paviment de
botons
Paviment tàctil indicador
direccional – Paviment estriat

Veure disseny i ús de rètols en Braille i
plànols, mapes i maquetes tàctils (Art.44
punt 2 i 3)

Se senyalitzaran les places d’aparcament adaptades i les
parades de transport públic.
No es considera la senyalització mitjançant paviment tàctils
al tractar-se d’una zona urbana consolidada que s’enllaça
amb altres trams que no segueixen aquests criteris.
No es considera que hi hagi cap rètol que hagi de ser en
Braille.

Senyalització visual

Senyalització visual

Senyalització visual

Se senyalitzaran: els itineraris de
vianants adaptats i els mixtes, si n’hi
ha de no adaptats. Se senyalitzaran les
places d’aparcament adaptades, les
parades de transport públic i els
elements de mobiliari urbà que
necessitin senyalització.

Se senyalitzaran: els itineraris de vianants
accessibles si n’hi ha de no accessibles,
places d’aparcament reservades i
parades de transport públic.

No es considera necessària la senyalització de l’itinerari
adaptat ja que no n’hi ha cap d’alternatiu que no sigui
adaptat.

Senyalització sonora

Senyalització sonora

Senyalització sonora

Quan s’instal·lin semàfors acústics,
aquests han d’emetre un senyal sonor
indicador del temps de pas per a
vianants, a petició de l’usuari
mitjançant un comandament.

Les sortides d’emergència comptaran
amb sistemes de senyalització acústica.

Es mantindran els semàfors existents. En cas d’incorporarse de nous comptaran amb indicadors acústics del temps
de pas per a vianants.

Se senyalitzaran les superfícies vidriades
amb franges horitzontals de color
contrastat.

Semàfors amb polsadors: disposaran de
senyal acústica d’encreuament amb les
característiques descrites a l’art. 23.

Se senyalitzaran les places d’aparcament adaptades i les
parades de transport públic.
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1.1 PREDIMENSIONAT DE CÀLCUL ESTÀTIC

1 MURS DE GABIONS
Els murs de gabions estaran constituïts mitjançant enreixat de malla electrosoldada, muntats amb distanciadors i compliran, com a mínim, amb les
següents especificacions:
a) Materials
Acer
Designació:

Acer baix en carboni tipus C9D o equivalent, segons Norma ISO 16120-2.

Composició química:

Contingut de fòsfor, màxim: 0,035% segons EN 10016 2ª part
Contingut de sofre, màxim: 0,035% segons EN 10016 2ª part
Contingut de carboni, màxim: 0,10% segons EN 10016 2ª part

Característiques mecàniques:
Resistència a tracció segons EN 10218-8
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Diàmetre 4,5mm
Diàmetre 5mm

500-850 N/mm2
500-850 N/mm2

Resistència a tracció de les soldadures segons ASTM A974-97 i segons EN 10233-6, mínim del 75% de la càrrega de trencament del mallat.
Soldabilitat: El material usat, C4D, haurà de tenir un contingut de carboni menor del 0,10%. Segons ISO 16120-2. Per tant, el material haurà de tenir
una molt bona sodabilitat.
Galvanitzat
Components:

Aleació de zinc i alumini, sistema realitzat per immersió en massa fosa.

Protecció:
Durabilitat:

L’aplicació de la pel·lícula de zinc/alumini tindrà, com a mínim, una dosificació de 350g/m2
Classe segons Norma EN 10244-2
Recobriment de PVC de 0.20mm segons norma EN 10245 (opcional)
Assaig a boira salina un mínim de 3.000 hores

Pedra
De granulometria adequada 120/200 mm que compleixi amb la proba de Los Angeles EN1097/2 que determina la resistència al desgast, amb un
coeficient d’absorció d’aigua inferior del 2% per complir amb la proba del cicle del gel.

b) Elements constitutius del gabió
Enreixats:

Malles o panells prefabricats de fil d’acer galvanitzat especial. Electrosoldada ortogonalment formant quadrícula.
Diàmetre: 4,5mm
Dimensions de la quadrícula: 10x10cm
Dimensions estàndard de l’enreixat: 200x100cm, 200x50cm, 100x100cm, 100x50cm, 50x50cm.

Distanciadors:

Varilles rectes de filferro, amb un ganxo en cada un dels seus extres que enllacen els enreixats verticals o parets del gabió,
arriostrant les mateixes per estabilitzar el gabió.
Diàmetre: 4mm
Dimensions dels elements: 100cm, 50cm
Sistemes de tancament: Grapes d’alta resistència de 3mm galvanitzades.

Toleràncies

Mesura nominal, més menys 3% segons Norma ASTM-4974-97

c) Predimensionat
El predimensionat de la geometria del mur s’ha calculat sense disposar de dades geotècniques del sòl i suposant un comportament lineal i uniforme
del terreny. Per aquest motiu potser caldrà millorar i compactar la base de fonamentació segons es vegi el tipus de terreny que en surti durant els
treballs d’excavació.
La direcció facultativa de l’obra haurà de vetllar per a què es realitzi un correcte dimensionat dels murs per part d’una empresa homologada
especialitzada en construcció de murs de gabions i que realitzi el càlcul final i precís per a la seva construcció i posterior certificació.
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1.- DADES D'OBRA

2 PÈRGOLA

1.1.- Normes considerades

INDEX

Fonamentació: EHE-08
Formigó: EHE-08
Acers laminats i armats: CTE DB SE-A
Fusta: CTE DB SE-M

1.- DADES D'OBRA .......................................................................................................................................................................................
1.1.- Normes considerades ..............................................................................................................................................................
1.2.- Estats límit ................................................................................................................................................................................
1.2.1.- Situacions de projecte .................................................................................................................................................
1.2.2.- Combinacions .............................................................................................................................................................
2.- ESTRUCTURA ..........................................................................................................................................................................................
2.1.- Geometria..................................................................................................................................................................................
2.1.1.- Nusos ..........................................................................................................................................................................
2.1.2.- Barres..........................................................................................................................................................................

1.2.- Estats límit
E.L.U. de ruptura. Formigó
E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions
E.L.U. de ruptura. Acer laminat
E.L.U. de ruptura. Fusta

CTE
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensions sobre el terreny
Desplaçaments

Accions característiques

2.2.- Plaques d'ancoratge ................................................................................................................................................................
2.2.1.- Descripció ...................................................................................................................................................................
2.2.2.- Comprovació de les plaques d'ancoratge ...................................................................................................................

1.2.1.- Situacions de projecte
Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els següents criteris:
- Situacions persistents o transitòries

3.- FONAMENTACIÓ .....................................................................................................................................................................................

- Amb coeficients de combinació

3.1.- Elements de fonamentació aïllats ..........................................................................................................................................
3.1.1.- Descripció ...................................................................................................................................................................
3.1.2.- Comprovació ...............................................................................................................................................................

- Sense coeficients de combinació

- Situacions accidentals
- Amb coeficients de combinació

- Sense coeficients de combinació

- On:
Gk

Acció permanent

Qk

Acció variable

Ad

Acció accidental

G

Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents

Q,1

Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal

Q,i

Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament

Ad

Coeficient parcial de seguretat de l'acció accidental

p,1

Coeficient de combinació de l'acció variable principal

a,i

Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament
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Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran:

Accidental
Coeficients parcials de seguretat ( )

E.L.U. de ruptura. Formigó: EHE-08
Persistent o transitòria
Coeficients parcials de seguretat ( )

Coeficients de combinació ( )

Favorable

Desfavorable

Principal ( p)

Acompanyament ( a)

Càrrega permanent (G)

1.000

1.350

-

-

Vent (Q)

0.000

1.500

1.000

0.600

Neu (Q)

0.000

1.500

1.000

0.500

Coeficients de combinació ( )
Principal ( p)

Acompanyament ( a)

Favorable

Desfavorable

Càrrega permanent (G)

1.000

1.000

-

-

Vent (Q)

0.000

1.000

0.500

0.000

Neu (Q)

0.000

1.000

0.200

0.000

Accidental (A)

1.000

1.000

-

-

Tensions sobre el terreny
Característica

Accidental

Coeficients parcials de seguretat ( )

Coeficients parcials de seguretat ( )

Coeficients de combinació ( )

Favorable

Desfavorable

Principal ( p)

Acompanyament ( a)

Càrrega permanent (G)

1.000

1.000

-

-

Vent (Q)

0.000

1.000

0.500

0.000

Neu (Q)

0.000

1.000

0.200

0.000

Accidental (A)

1.000

1.000

-

-

Favorable

Desfavorable

Càrrega permanent (G)

1.000

1.000

Vent (Q)

0.000

1.000

Neu (Q)

0.000

1.000

Accidental
Coeficients parcials de seguretat ( )

E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions: EHE-08 / CTE DB-SE C
Càrrega permanent (G)

Favorable

Desfavorable

1.000

1.000

1.000

1.000

Vent (Q)

Persistent o transitòria
Coeficients parcials de seguretat ( )

Coeficients de combinació ( )

Favorable

Desfavorable

Principal ( p)

Acompanyament ( a)

Càrrega permanent (G)

1.000

1.600

-

-

Vent (Q)

0.000

1.600

1.000

0.600

Neu (Q)

0.000

1.600

1.000

0.500

Accidental
Coeficients parcials de seguretat ( )

Coeficients de combinació ( )
Principal ( p)

Acompanyament ( a)

Neu (Q)
Accidental (A)
Desplaçaments
Característica
Coeficients parcials de seguretat ( )
Favorable

Desfavorable

Càrrega permanent (G)

1.000

1.000

Vent (Q)

0.000

1.000

Neu (Q)

0.000

1.000

Favorable

Desfavorable

Càrrega permanent (G)

1.000

1.000

-

-

Vent (Q)

0.000

1.000

0.500

0.000

Neu (Q)

0.000

1.000

0.200

0.000

PP

 Noms de les hipòtesis
Pes propi

Accidental (A)

1.000

1.000

-

-

V1

VENT 1

V2

VENT 2

V3

VENT 3

V4

VENT 4

N1

NEU

A1

ACCIDENTAL 1

A2

ACCIDENTAL 2

E.L.U. de ruptura. Acer laminat: CTE DB SE-A
E.L.U. de ruptura. Fusta: CTE DB SE-M
Persistent o transitòria
Coeficients parcials de seguretat ( )

Coeficients de combinació ( )
Principal ( p)

Acompanyament ( a)

Favorable

Desfavorable

Càrrega permanent (G)

0.800

1.350

-

-

Vent (Q)

0.000

1.500

1.000

0.600

Neu (Q)

0.000

1.500

1.000

0.500

1.2.2.- Combinacions
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 E.L.U. de ruptura. Formigó

1.600

1.350

1.000

0.960

1.600

3

1.000

1.500

14

1.600

0.960

1.600

4

1.350

1.500

15

1.000

0.960

1.500

16

1.600

0.960

1.500

17

1.000

0.960

1.500

18

1.600

0.960

1.500

19

1.000

0.960

1.600

1.600

0.960

1.600

1.000

8

1.350

A2

1.600

13

7

A1

1.000

12

1.350

N1

1.600

11

1.000

6

V4

1.600

1.600

1

1.000

V3

1.000

PP

5

V2

9
10

Comb.
2

V1
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1.600

1.600
1.600
1.600
1.600

9

1.000

1.500

20

10

1.350

1.500

21

1.000

1.600

1.500

22

1.600

1.600

1.500

23

1.000

1.600

1.500

24

1.600

1.600

1.500

25

1.000

1.600

1.500

26

1.600

1.600

1.500

27

1.000

1.600

0.800

1.500

28

1.600

1.600

0.800

1.500

29

1.000
1.000

11

1.000

12

1.350

13

1.000

14
15

1.350

0.900

1.000

16

1.350

17

1.000

18

0.900
0.900
0.900
0.900

1.350

0.900

19

1.000

0.900

1.500

30

20

1.350

0.900

1.500

31

1.000

0.750

32

1.000

0.750

33

1.000

0.750

34

1.000

21

1.000

1.500

22

1.350

1.500

23

1.000

1.500

24

1.350

1.500

25

1.000

1.500

0.750

26

1.350

1.500

0.750

27

1.000

1.500

0.750

28

1.350

1.500

0.750

29

1.000

30

1.000

31

1.000

32

1.000

33

1.000

34

1.000

0.750

0.500
0.500
0.500
0.500
0.200

V2

V3

V4

N1

0.800
0.800
0.800
0.800
0.800

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0.200

1.000

1.000

N1

A1

A2

0.500
0.500
0.500
0.500

 E.L.U. de ruptura. Acer laminat
 E.L.U. de ruptura. Fusta

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

 E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions
V1

0.800

A1

A2

Comb.

PP

V1

V2

V3

V4

1

0.800

2

1.350

3

0.800

1.500

4

1.350

1.500

5

0.800

1.500

6

1.350

1.500

7

0.800

1.500

8

1.350

1.500

9

0.800

1.500
1.500

Comb.

PP

10

1.350

1

1.000

11

0.800

2

1.600

12

1.350

3

1.000

1.600

13

0.800

0.900

4

1.600

1.600

14

1.350

0.900

5

1.000

1.600

15

0.800

0.900

1.500

6

1.600

1.600

16

1.350

0.900

1.500

7

1.000

1.600

17

0.800

0.900

1.500

8

1.600

1.600

18

1.350

0.900

1.500

1.500
1.500
1.500
1.500
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19

0.800

0.900

1.500

20

1.350

0.900

1.500

21

0.800

1.500

22

1.350

1.500

23

0.800

1.500

0.750

24

1.350

1.500

0.750

25

0.800

1.500

26

1.350

1.500

27

0.800

1.500

0.750

28

1.350

1.500

0.750

29

1.000

30

1.000

31

1.000

32

1.000

33

1.000

34

1.000

2.- ESTRUCTURA

0.750

2.1.- Geometria

0.750

2.1.1.- Nusos
Referències:

0.750
0.750

0.500
0.500
0.500
0.500
0.200

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

 Tensions sobre el terreny
Comb.

PP

V1

1

1.000

2

1.000

3

1.000

4

1.000

5

1.000

6

1.000

7

1.000

8

1.000

9

1.000

10

1.000

11

1.000

V2

V3

V4

N1

A1

A2

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000

 Desplaçaments
Comb.

PP

1

1.000

2

1.000

3

1.000

4

1.000

5

1.000

6

1.000

7

1.000

8

1.000

9

1.000

10

1.000

V1

V2

V3
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V4

N1

1.000
1.000
1.000

1.000
1.000
1.000

A2

Desplaçaments prescrits en eixos globals.

x, y, z:

Girs prescrits en eixos globals.

Cada grau de llibertat es marca amb 'X' si està coaccionat i, en cas contrari, amb '-'.

Nusos
Coordenades
Referència

Vinculació exterior
Vinculació interior

X(m)

Y(m)

Z(m)

x

y

z

x

y

z

N1

0.000

0.000

0.000

-

-

-

-

-

-

Encastrat

N2

0.230

0.000

2.500

-

-

-

-

-

-

Encastrat

N3

2.880

0.000

5.900

-

-

-

-

-

-

Encastrat

N4

8.630

0.000

7.930

-

-

-

-

-

-

Encastrat

N5

0.730

0.000

4.090

-

-

-

-

-

-

Encastrat

N6

1.230

0.000

4.780

-

-

-

-

-

-

Encastrat

N7

1.730

0.000

5.250

-

-

-

-

-

-

Encastrat

N8

2.230

0.000

5.580

-

-

-

-

-

-

Encastrat

N9

8.630

3.000

7.930

-

-

-

-

-

-

Encastrat

N10

2.880

1.500

5.900

-

-

-

-

-

-

Encastrat

N11

2.230

1.300

5.580

-

-

-

-

-

-

Encastrat

N12

1.730

1.080

5.250

-

-

-

-

-

-

Encastrat

N13

1.230

0.760

4.780

-

-

-

-

-

-

Encastrat

N14

0.730

0.440

4.090

-

-

-

-

-

-

Encastrat

N15

8.465

0.000

7.872

-

-

-

-

-

-

Encastrat

N16

8.088

0.000

7.739

-

-

-

-

-

-

Encastrat

N17

7.711

0.000

7.605

-

-

-

-

-

-

Encastrat

N18

7.333

0.000

7.472

-

-

-

-

-

-

Encastrat

N19

6.956

0.000

7.339

-

-

-

-

-

-

Encastrat

N20

6.579

0.000

7.206

-

-

-

-

-

-

Encastrat

N21

6.202

0.000

7.073

-

-

-

-

-

-

Encastrat

N22

5.825

0.000

6.940

-

-

-

-

-

-

Encastrat

N23

5.448

0.000

6.806

-

-

-

-

-

-

Encastrat

1.000

N24

5.070

0.000

6.673

-

-

-

-

-

-

Encastrat

1.000

N25

4.693

0.000

6.540

-

-

-

-

-

-

Encastrat

1.000

N26

4.316

0.000

6.407

-

-

-

-

-

-

Encastrat

1.000

N27

3.939

0.000

6.274

-

-

-

-

-

-

Encastrat

1.000

N28

3.562

0.000

6.141

-

-

-

-

-

-

Encastrat

N29

3.184

0.000

6.007

-

-

-

-

-

-

Encastrat

N30

3.184

1.579

6.007

-

-

-

-

-

-

Encastrat

N31

3.562

1.678

6.141

-

-

-

-

-

-

Encastrat

N32

3.939

1.776

6.274

-

-

-

-

-

-

Encastrat

N33

4.316

1.875

6.407

-

-

-

-

-

-

Encastrat

N34

4.693

1.973

6.540

-

-

-

-

-

-

Encastrat

1.000
1.000

A1

x, y, z:
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N35

5.070

2.071

6.673

-

-

-

-

-

-

Encastrat

N36

5.448

2.170

6.806

-

-

-

-

-

-

Encastrat

N37

5.825

2.268

6.940

-

-

-

-

-

-

Encastrat

N38

6.202

2.367

7.073

-

-

-

-

-

-

Encastrat

N39

6.579

2.465

7.206

-

-

-

-

-

-

Encastrat

N40

6.956

2.563

7.339

-

-

-

-

-

-

Encastrat

N41

7.333

2.662

7.472

-

-

-

-

-

-

Encastrat

N42

7.711

2.760

7.605

-

-

-

-

-

-

Encastrat

N43

8.088

2.859

7.739

-

-

-

-

-

-

Encastrat

N44

8.465

2.957

7.872

-

-

-

-

-

-

Encastrat

N45

0.000

0.000

-0.500

X

X

X

X

X

X

Encastrat
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N23/N22

N3/N4

CC 200x70x8
(CC)

-

0.400

-

1.00

1.00

-

-

N22/N21

N3/N4

CC 200x70x8
(CC)

-

0.400

-

1.00

1.00

-

-

N21/N20

N3/N4

CC 200x70x8
(CC)

-

0.400

-

1.00

1.00

-

-

N20/N19

N3/N4

CC 200x70x8
(CC)

-

0.400

-

1.00

1.00

-

-

N19/N18

N3/N4

CC 200x70x8
(CC)

-

0.400

-

1.00

1.00

-

-

N18/N17

N3/N4

CC 200x70x8
(CC)

-

0.400

-

1.00

1.00

-

-

N17/N16

N3/N4

CC 200x70x8
(CC)

-

0.400

-

1.00

1.00

-

-

N16/N15

N3/N4

CC 200x70x8
(CC)

-

0.400

-

1.00

1.00

-

-

N15/N4

N3/N4

CC 200x70x8
(CC)

-

0.175

-

1.00

1.00

-

-

N2/N5

N2/N5

CC 200x70x8
(CC)

0.177

1.490

-

1.00

1.00

-

-

N5/N6

N5/N6

CC 200x70x8
(CC)

-

0.852

-

1.00

1.00

-

-

N6/N7

N6/N7

CC 200x70x8
(CC)

-

0.686

-

1.00

1.00

-

-

N7/N8

N7/N8

CC 200x70x8
(CC)

-

0.599

-

1.00

1.00

-

-

N8/N3

N8/N3

CC 200x70x8
(CC)

-

0.724

-

1.00

1.00

-

-

N10/N30

N10/N9

CC 200x70x8
(CC)

-

0.332

-

1.00

1.00

-

-

N30/N31

N10/N9

CC 200x70x8
(CC)

-

0.412

-

1.00

1.00

-

-

N31/N32

N10/N9

CC 200x70x8
(CC)

-

0.412

-

1.00

1.00

-

-

N32/N33

N10/N9

CC 200x70x8
(CC)

-

0.412

-

1.00

1.00

-

-

N33/N34

N10/N9

CC 200x70x8
(CC)

-

0.412

-

1.00

1.00

-

-

N34/N35

N10/N9

CC 200x70x8
(CC)

-

0.412

-

1.00

1.00

-

-

N35/N36

N10/N9

CC 200x70x8
(CC)

-

0.412

-

1.00

1.00

-

-

N36/N37

N10/N9

CC 200x70x8
(CC)

-

0.412

-

1.00

1.00

-

-

2.1.2.- Barres
2.1.2.1.- Materials utilitzats
Materials utilitzats
Material

E(MPa)

G(MPa)

fy
(MPa)

·t

(kN/m³)

(m/m°C)

Tipus

Designació

Acer laminat

S355

210000.00

0.300

81000.00

355.00

0.000012

77.01

Fusta

C14

7000.00

6.955

440.00

-

0.000005

3.43

Notació:
E: Mòdul d'elasticitat
: Mòdul de Poisson
G: Mòdul de tall
fy: Límit elàstic
·t: Coeficient de dilatació
: Pes específic

2.1.2.2.- Descripció
Descripció
Material

Longitud(m)
Barra(Ni/Nf)

Tipus

Designació

Acer laminat

S355

N1/N2

N3/N29

N29/N28

N28/N27

N27/N26

N26/N25

N25/N24

N24/N23

Peça(Ni/Nf)

N1/N2

N3/N4

N3/N4

N3/N4

N3/N4

N3/N4

N3/N4

N3/N4

Perfil(Sèrie)

xy

Indeformable origen

Deformable

Indeformable extrem

CC 200x70x15
(CC)

-

2.511

-

CC 200x70x8
(CC)

-

CC 200x70x8
(CC)

-

CC 200x70x8
(CC)

-

CC 200x70x8
(CC)

-

CC 200x70x8
(CC)

-

CC 200x70x8
(CC)

-

CC 200x70x8
(CC)

-

0.323

0.400

0.400

0.400

0.400

0.400

0.400

-

-

-

-

-

-

-

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

xz

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

LbSup.
(m)

-

-

-

-

-

-

-

-

LbInf.
(m)

-

-

-

-

-

-

-

-
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N10/N9

CC 200x70x8
(CC)

N38/N39

N10/N9

CC 200x70x8
(CC)

-

0.412

-

1.00

1.00

-

-

N39/N40

N10/N9

CC 200x70x8
(CC)

-

0.412

-

1.00

1.00

-

-

N40/N41

N10/N9

CC 200x70x8
(CC)

-

0.412

-

1.00

1.00

-

-

N41/N42

N10/N9

CC 200x70x8
(CC)

-

0.412

-

1.00

1.00

-

-

N42/N43

N10/N9

CC 200x70x8
(CC)

-

0.412

-

1.00

1.00

-

-

N37/N38

N43/N44

N10/N9

CC 200x70x8
(CC)

-

0.412

-

1.00

1.00

-

-

C14

N17/N42

R 70x200 (R)

-

2.760

-

1.00

1.00

-

-

N16/N43

N16/N43

R 70x200 (R)

-

2.859

-

1.00

1.00

-

-

N15/N44

N15/N44

R 70x200 (R)

-

2.957

-

1.00

1.00

-

-

Notació:
Ni: Nus inicial
Nf: Nus final
xy: Coeficient de vinclament en el pla 'XY'
xz: Coeficient de vinclament en el pla 'XZ'
LbSup.: Separació entre traves de l'ala superior
LbInf.: Separació entre traves de l'ala inferior

2.1.2.3.- Característiques mecàniques
Tipus de peça

-

0.412

-

1.00

1.00

-

-

1
2

CC 200x70x8
(CC)

-

N11/N10

N11/N10

CC 200x70x8
(CC)

-

0.752

-

1.00

1.00

-

-

N12/N11

N12/N11

CC 200x70x8
(CC)

-

0.638

-

1.00

1.00

-

-

0.180

-

1.00

1.00

-

-

3

Peces
N1/N2 i N45/N1
N3/N4, N2/N5, N5/N6, N6/N7, N7/N8, N8/N3, N10/N9, N11/N10, N12/N11, N13/N12, N14/N13 i N2/N14
N29/N30, N28/N31, N27/N32, N26/N33, N25/N34, N24/N35, N23/N36, N22/N37, N21/N38, N20/N39, N19/N40, N18/N41, N17/N42, N16/N43
i N15/N44

Característiques mecàniques
Material

N13/N12

N13/N12

CC 200x70x8
(CC)

-

0.757

-

1.00

1.00

-

-

N14/N13

N14/N13

CC 200x70x8
(CC)

-

0.910

-

1.00

1.00

-

-

Tipus

Designació

Acer laminat

S355

Fusta

Fusta

N17/N42

Ref.

N10/N9

N44/N9
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N2/N14

N2/N14

CC 200x70x8
(CC)

0.138

1.586

-

1.00

1.00

-

-

N45/N1

N45/N1

CC 200x70x15
(CC)

-

0.500

-

1.00

1.00

-

-

N29/N30

N29/N30

R 70x200 (R)

-

1.579

-

1.00

1.00

-

-

N28/N31

N28/N31

R 70x200 (R)

-

1.678

-

1.00

1.00

-

-

N27/N32

N27/N32

R 70x200 (R)

-

1.776

-

1.00

1.00

-

-

N26/N33

N26/N33

R 70x200 (R)

-

1.875

-

1.00

1.00

-

-

N25/N34

N25/N34

R 70x200 (R)

-

1.973

-

1.00

1.00

-

-

N24/N35

N24/N35

R 70x200 (R)

-

2.071

-

1.00

1.00

-

-

N23/N36

N23/N36

R 70x200 (R)

-

2.170

-

1.00

1.00

-

-

N22/N37

N22/N37

R 70x200 (R)

-

2.268

-

1.00

1.00

-

-

N21/N38

N21/N38

R 70x200 (R)

-

2.367

-

1.00

1.00

-

-

N20/N39

N20/N39

R 70x200 (R)

-

2.465

-

1.00

1.00

-

-

N19/N40

N19/N40

R 70x200 (R)

-

2.563

-

1.00

1.00

-

-

N18/N41

N18/N41

R 70x200 (R)

-

2.662

-

1.00

1.00

-

-

Ref.

C14

Descripció

A(cm²)

Avy(cm²) Avz(cm²)

Iyy(cm4)

Izz(cm4)

It(cm4)
1343.60

1

CC 200x70x15, (CC)

67.39

13.75

46.25

2573.71

419.20

2

CC 200x70x8, (CC)

38.39

8.27

25.60

1638.44

301.67

913.31

3

R 70x200, (R)

140.00

116.67

116.67

4666.67

571.67

1770.86

Notació:
Ref.: Referència
A: Ârea de la secció transversal
Avy: Ârea de tallant de la secció segons l'eix local 'Y'
Avz: Ârea de tallant de la secció segons l'eix local 'Z'
Iyy: Inèrcia de la secció al voltant de l'eix local 'Y'
Izz: Inèrcia de la secció al voltant de l'eix local 'Z'
It: Inèrcia a torsió
Les característiques mecàniques de les peces corresponen a la secció en el punt mig de les mateixes.

2.2.- Plaques d'ancoratge
2.2.1.- Descripció
Descripció
Referència

Placa base

Disposició

Enrigidors

Perns

N45

Ample X: 350 mm
Ample Y: 500 mm
Gruix: 30 mm

Posició X: Tancada
Posició Y: Tancada

Paral·lels X: 2(150x0x8.0)
Paral·lels Y: 2(150x0x8.0)

8Ø20 mm L=60 cm
Prolongació recta

2.2.2.- Comprovació de les plaques d'ancoratge

Referència: N45 -Placa base: Ample X: 350 mm Ample Y: 500 mm Gruix: 30 mm -Perns: 8Ø20 mm L=60 cm Prolongació recta -Disposició: Posició
X: Tancada Posició Y: Tancada -Enrigidors: Paral·lels X: 2(150x0x8.0) Paral·lels Y: 2(150x0x8.0)
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Comprovació

Valors

Separació mínima entre perns:

Estat
3.1.2.- Comprovació

Mínim: 60 mm
Calculat: 135 mm

3 diàmetres

Separació mínima perns-vora:

Compleix

Esveltesa d'enrigidors:

Referència: N45
Dimensions: 220 x 220 x 80

Mínim: 30 mm
Calculat: 40 mm

1.5 diàmetres
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Compleix

Armats: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15
Comprovació

Màxim: 50
Calculat: 44.4

Compleix

-Paral·lels a Y:

Calculat: 45.9

Compleix

-Tensió mitja en situacions persistents:

Mínim: 24 cm
Calculat: 60 cm

Compleix

-Tensió mitja en situacions accidentals:

Longitud mínima del pern:
Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Màxim: 0.2 MPa
Calculat: 0.038259 MPa

Compleix

Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.0216801 MPa

Compleix

Màxim: 0.249959 MPa
Calculat: 0.0641574 MPa

Compleix

-Tallant:

-Tensió màxima en situacions persistents amb vent:

Màxim: 0.249959 MPa
Calculat: 0.0869166 MPa

-Tracció + Tallant:

Compleix

-Tensió màxima en situacions accidentals:

Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.045126 MPa

Compleix

Màxim: 71.8 kN
Calculat: 7.38 kN

Compleix

Màxim: 102.57 kN
Calculat: 98.63 kN

Tracció en tija de perns:

Compleix

Tensió de Von Mises en tija de perns:
Aixafament pern en placa:

-En direcció X:

Reserva seguretat: 357.0 %

Compleix

-En direcció Y:

Reserva seguretat: 44.1 %

Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals:

Mínim: 1.5
Calculat: 7.87

Compleix

Compleix
Bolcada de la sabata:

Màxim: 100.48 kN
Calculat: 77.76 kN

Compleix

Màxim: 400 MPa
Calculat: 247.745 MPa

Compleix

Màxim: 330 kN
Calculat: 6.92 kN

Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

-Tensió màxima en situacions persistents sense vent:

Màxim: 102.57 kN
Calculat: 88.09 kN

Compleix

Màxim: 275 MPa

-Dreta:

Calculat: 71.615 MPa

Compleix

-Esquerra:

Calculat: 67.8563 MPa

Compleix

-A dalt:

Calculat: 159.779 MPa

Compleix

-A baix:

Calculat: 168.289 MPa

Compleix

Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades

-Dreta:

Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de seguritat a la bolcada són
majors que els valors estrictes exigits per a totes les combinacions d'equilibri.

Lliscament de la sabata:
-Situacions persistents:
CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1

-Situacions accidentals (1)

No procedeix

(1)A sobre de la sabata no actuen forces que produeixen el lliscament de la sabata respecte al terreny de

recolzament.

Flexió en la sabata:

Mínim: 250

-En direcció X:

Moment: 17.39 kN·m

Compleix

Calculat: 17430.6

-En direcció Y:

Moment: 49.74 kN·m

Compleix

Compleix

-Esquerra:

Calculat: 12117.9

Compleix

-A dalt:

Calculat: 4806.34

Compleix

-En direcció X:

Tallant: 11.09 kN

Compleix

Compleix

-En direcció Y:

Tallant: 29.23 kN

Compleix

Màxim: 5000 kN/m²
Calculat: 19 kN/m²

Compleix

Màxim: 5769.2 kN/m²
Calculat: 9.4 kN/m²

Compleix

Mínim: 25 cm
Calculat: 80 cm

Compleix

Mínim: 60 cm
Calculat: 73 cm

Compleix

-A baix:

Calculat: 5311.58

Tensió de Von Mises local:

Màxim: 275 MPa
Calculat: 198.65 MPa

Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Tallant en la sabata:

Compressió obliqua en la sabata:
Compleix

Criteri de CYPE Ingenieros

-Situacions persistents:

Es compleixen totes les comprovacions

-Situacions accidentals:

3.- FONAMENTACIÓ
Cantell mínim:

3.1.- Elements de fonamentació aïllats

Article 58.8.1 de la norma EHE-08

3.1.1.- Descripció
Referències
N45

Estat

Criteri de CYPE Ingenieros

Ancoratge pern en formigó:
-Tracció:

Valors

Tensions sobre el terreny:

-Paral·lels a X:

Geometria
Sabata quadrada
Ample: 220.0 cm
Cantell: 80.0 cm

Armat
Sup X: 14Ø12c/15
Sup Y: 14Ø12c/15
Inf X: 14Ø12c/15
Inf Y: 14Ø12c/15

Espai per ancorar arrencades en fonamentació:
-N45:
Quantia geomètrica mínima:
Article 42.3.5 de la norma EHE-08

-Armat inferior direcció X:

Mínim: 0.0009
Calculat: 0.0009

Compleix
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-Armat superior direcció X:

Calculat: 0.0009

Compleix

-Armat inferior direcció Y:

Calculat: 0.0009

Compleix

-Armat superior direcció Y:

Calculat: 0.0009

Compleix

Quantia mínima necessària per flexió:
Article 42.3.2 de la norma EHE-08

Calculat: 0.001

-Armat inferior direcció X:

Mínim: 0.0001

Compleix

-Armat inferior direcció Y:

Mínim: 0.0002

Compleix

-Armat superior direcció X:

Mínim: 0.0001

Compleix

-Armat superior direcció Y:

Mínim: 0.0001

Compleix

Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08)

Mínim: 12 mm

-Graella inferior:

Calculat: 12 mm

Compleix

-Graella superior:

Calculat: 12 mm

Compleix

Separació màxima entre barres:
Article 58.8.2 de la norma EHE-08

Màxim: 30 cm

-Armat inferior direcció X:

Calculat: 15 cm

Compleix

-Armat inferior direcció Y:

Calculat: 15 cm

Compleix

-Armat superior direcció X:

Calculat: 15 cm

Compleix

-Armat superior direcció Y:

Calculat: 15 cm

Compleix

Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítol 3.16

Mínim: 10 cm
-Armat inferior direcció X:

Calculat: 15 cm

Compleix

-Armat inferior direcció Y:

Calculat: 15 cm

Compleix

-Armat superior direcció X:

Calculat: 15 cm

Compleix

-Armat superior direcció Y:

Calculat: 15 cm

Compleix

Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991

Mínim: 15 cm
-Armat inf. direcció X cap a dret:

Calculat: 44 cm

Compleix

-Armat inf. direcció X cap a esq:

Calculat: 44 cm

Compleix

-Armat inf. direcció Y cap amunt:

Calculat: 37 cm

Compleix

-Armat inf. direcció Y cap avall:

Calculat: 37 cm

Compleix

-Armat sup. direcció X cap a dret:

Calculat: 29 cm

Compleix

-Armat sup. direcció X cap a esq:

Calculat: 29 cm

Compleix

-Armat sup. direcció Y cap amunt:

Calculat: 22 cm

Compleix

-Armat sup. direcció Y cap avall:

Calculat: 22 cm

Compleix

Longitud mínima de les patilles:

Mínim: 12 cm

-Armat inf. direcció X cap a dret:

Calculat: 15 cm

Compleix

-Armat inf. direcció X cap a esq:

Calculat: 15 cm

Compleix

-Armat inf. direcció Y cap amunt:

Calculat: 15 cm

Compleix

Calculat: 15 cm

Compleix

-Armat inf. direcció Y cap avall:

Es compleixen totes les comprovacions
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0. SERVEIS EXISTENTS
En l’àmbit objecte del projecte hi ha presents diferents serveis existents:
-

Xarxa de Salmorres: L’àmbit es creuat per una xarxa de Salmorres, que transcorre paral·lel al carrer de l’Estació.
El projecte no intervé ni modifica aquesta instal·lació.

-

Xarxa de Distribució Elèctrica MT: En l’àmbit hi ha existeix una tram subterrani de distribució en MT, aquest uneix
la ET i l’edifici de la resclosa. El projecte no intervé ni modifica aquesta instal·lació.

-

Xarxa de Telecomunicacions: L’àmbit es creuat per una xarxa de Telecomunicacions de telefònica, que transcorre
paral·lel al carrer de l’Estació.

-

Xarxa d’Abastament d’Aigua Potable: L’àmbit es creuat per una xarxa de d’aigua potable amb tubs de fibrociment,
que transcorre paral·lel al carrer de l’Estació.

-

Enllumenat Públic: el carrer de l’Estació disposa actualment d’enllumenat públic.

-

Sanejament Pluvials: El Carrer de l’estació disposa d’una xarxa de sanejament d’aigües pluvials evocades
directament a la llera del Llobregat.

1. XARXA DE SANEJAMENT
1.1. Abast
La xarxa de sanejament del carrer de l’estació no es modifica, essent l’abast de la xarxa de sanejament d’aigües pluvials
destinada a evacuar les aigües d’escorrentiu del vial de vianants.
1.2. Objecte
L’objecte del present apartat és especificar les característiques geomètriques, funcionals i estructurals de les canalitzacions
subterrànies i els elements associats, que constitueixen la xarxa de sanejament d’aigües residuals i de recollida d’aigües
pluvials i la seva connexió als col·lectors d’aigües residuals existents.
1.3. Normativa
La normativa actual en matèria de infraestructura de sanejament és la següent:
Decret 130/2033, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament (DOGC núm. 3894 de
29/05/2003)
Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües
residuals urbanes. (BOE núm. 312 de 20/12/1995)
Ordre 15/09/1986. Canonades. Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades de Sanejament de Poblacions.
(BOE núm. 228 de 23/09/1986)
1.4. Xarxa de sanejament pluvials
La xarxa d’aigües pluvials del carrer de l’Estació consta de dues canalitzacions de diàmetre 250 de Polietilè corrugat de
doble capa, protegida en tot el seu recorregut per formigó HM-20. La xarxa projectada serà de polietilè de doble paret, i
diàmetre de 250 mm, es preveurà una velocitat de circulació compresa entre 0,60 m/seg < V < 6 m/seg. La xarxa
transcorrerà paral·lelament al carrer per la zona de vianants i aquesta desaiguarà en el seu tram nord en un col·lector
existent de diàmetre 800 mm, en el seu tram sud la canalització de diàmetre 250 de Polietilè corrugat de doble capa
protegida en tot el seu recorregut per formigó HM-20 desaigua en el talús per sobre el riu.
La zona enjardinada disposa d’un drenatge longitudinal format per rasa amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat
de 80 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren. El drenatge està connectat als dos
trams de xarxa d’aigües pluvials mitjançant canonada de polietilè corrugat de doble capa cada 25 metres, en el tram
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intermig on no es disposa de xarxa, el drenatge abocarà directament al talús per sobre del riu mitjançant canonada de
diàmetre 160 de Polietilè corrugat de doble capa, protegida en tot el seu recorregut per formigó HM-20, i boca d’abocament
de formigó.
En el voral de la zona vianants del carrer a l’alçada de Can Carreras i fins a la cruïlla amb el carrer Barcelona, una canal
interceptora de formigó, d'amplària interior 100 mm i de 100 a 130 mm d'alçària, amb reixa d'acer galvanitzat nervada, recull
les aigües pluvials. Aquesta esta connectada a la xarxa d’aigües pluvials del carrer mitjançant canonada de polietilè corrugat
de doble capa.
En la zona nord del carrer, en la zona dels miradors del pont i “la pescadora”, una rigola de formigó de 60 cm d’amplada
recull les aigües del talús i l’interceptor amb reixa de fundició recull l’aigua de la rigola i l’aboca a llera del riu.
1.4.1. Càlculs hidràulics xarxa pluvials
Diàmetre

Pendent

Superfície

160 mm

<1%

614 m2

250mm

<1%

1.920 m2

1.5. Rases
Les canonades estaran situades en rases executades amb retroexcavadora.
Les rases s’ompliran amb formigó HM-20 per sota fins a l’eix de la canonada i per sobre fins 10 centímetres per sobre la
canalització.
Els materials procedents de l’excavació s’hauran de transportar a abocadors autoritzats.
S’haurà d’assegurar en tot moment almenys un accés de vianants a les finques annexes d’acord amb la normativa vigent en
quant a Seguretat i Salut.
1.6. Conduccions
Totes les canonades projectades són de Polietilè corrugat de doble capa de 250,160 i 100 mm de diàmetre.
Les canonades aniran assentades sobre un llit de formigó de HM-20 de 10 cm d’espessor i protegides amb el mateix
material.
Els tubs es col·locaran sempre de forma que la copa quedi aigües amunt en el sentit de circulació de l’aigua.
1.7. Pous de registre
En tots els canvis de direcció, en les interseccions amb altres col·lectors i com a màxim cada 50 metres s’han projectat pous
per al registre i neteja del sanejament projectat.
Es projecten pous de registre prefabricats de formigó HA-35, amb parets de 20 cm d’espessor i armats amb malla de ø5 mm
cada 15 cm.
La base del pou serà lleugerament armada amb parets de 30 cm d’espessor i la part superior s’adaptarà per allotjar el
prefabricat.
La forma del pou serà cilíndrica de 1,20 de diàmetre interior.
A 1,25 m de la rasant de la tapa del pou la forma cilíndrica es transforma en una forma tronco-cònica amb una generatriu
vertical, passant de 1,20 de diàmetre interior a 0,60 en una longitud de 0,80 m.
Des d’aquesta cota de la rasant definitiva de la via tindrà una forma cilíndrica de 60 cm de diàmetre interior. A la part
superior d’aquesta part del pou s’hi recolzarà la tapa de registre.
La tapa de registre serà de fundació dúctil, segons Norma EN-124 i tindrà superfície lliure de pas de 60 cm.
Els graons per a poder accedir al pou de registre seran de polipropilè amb ànima d’acer.
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2. XARXA DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
2.1. Abast
La xarxa del projecte, es limita a la connexió a la xarxa d’abastament d’aigua de les boques de reg, hidrants projectats, no
modificant la instal·lació existent.
2.2. Objecte
L’objecte del present apartat és especificar les característiques geomètriques, funcionals i estructurals de les canalitzacions
subterrànies i els elements associats, que constitueixen la xarxa de d’abastament d’aigua potable , per a la connexió dels
elements projectats, i possibles actuacions de reparació dels trams afectats per les obres d’urbanització.
2.3. Xarxa d’abastament d’aigua
La xarxa d’abastament d’aigua potable projectada parteix del punt de connexió a la xarxa existent, situada a la vorera a
cada extrem del carrer, objecte de l’actuació.
La xarxa està composada d’un sol ramal, que segueix la vorera del carrer per la zona peatonal, en tota la seva longitud. És
restabliran els subministres existents als diferents usuaris. El tram es preveu amb canonada de polietilè d’alta densitat de
diàmetre 125 mm PN16.

3. ENLLUMENAT PÚBLIC
3.1. Abast
La instal·lació d’enllumenat públic existent es veu alterada per la urbanització del passeig de l’estació, el present projecte
reubica l’enllumenat actual de la caçada del carrer Estació, i dota d’enllumenat específic el vial de vianants del passeig de
l’estació.
3.2. Objectiu
El present apartat és l’estudi tècnic per a realitzar a la instal·lació del enllumenat públic per dotar als diferents carrers i
places, objecte del projecte, d’un sistema d’il·luminació d’acord amb la present reglamentació.
Es donarà especial compliment a tot allò que determina a Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental d’enllumenat
per la protecció del medi nocturn, i el reglament d’eficiència energètica en instal·lacions de enllumenat exterior RD
1890/2008.
3.3. Abast

S’ha previst un total de 9 boques de reg repartides al llarg de tot el carrer, per donar servei a la zona enjardinada.

El disseny de l’enllumenat públic es realitzar per garantir, en la mesura de lo possible, les condicions naturals en la regulació
de l’ordenació ambiental de la il·luminació per la protecció del medi ambiental durant la nit. Sempre amb el benefici de les
persones, la fauna, la flora i dels ecosistemes en general, per promoure l’eficiència energètica de la il·luminació exterior, i
evitar el intrusisme de la llum artificial no necessària a les cases i als equipaments, amb la intenció de preveure i corregir els
efectes no desitjats de la contaminació lluminosa en la visió del cel.

2.4. Rases

3.4. Normativa

Les canonades s’ubicaran amb rases d’una profunditat de 0,90 i amb una amplada de 0,40.

Reial Decret 1955/2000 de 1 de desembre per la qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització,
subministrament i procediments d’autorització de les instal·lacions d’energia elèctrica.

Sobre la mateixa xarxa s’instal·larà 1 hidrant enterrat que permetin un cabal d’aigua de 1.000 l/h, i situats de forma que
qualsevol punt del carrer resti inclosa dintre d’un radi de 100 m amb centre en un dels hidrants.

Les canonades aniran col·locades sobre un llit d’arena de 10 o 15 cm, reblertes amb arena fins a 10 o 15 cm per sobre de
la generatriu superior del tub.
El replè de les rases es realitzarà sempre amb material tolerable autoritzat per la Direcció Tècnica de les Obres.
Els productes resultant de l’excavació o dels enderrocs, si fossin necessaris, es transportaran a abocadors autoritzats per la
Direcció Tècnica de les Obres.
A totes les canonades de subministrament d’aigua es col·locarà 30cm. per sobre de les mateixes una malla plàstica de color
blau de 50cm. d’amplada, per senyalitzar la seva situació.
Les finques hauran de tenir en tot moment accés de vianants, realitzat d’acord amb la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut.
2.5. Conduccions
Totes les canonades destinades al subministrament d’aigua seran de polietilè (PE100) amb un diàmetre de 32, 40, 110 i 125
mm segons tram i amb pressió nominal de PN16.

Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn.
Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions
d'enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07.
3.5. Disseny Luminotècnic
3.5.1. Hipòtesis de partida
Es tindrà en compte que la finalitat principal es la d’implantar sistemes de il·luminació per protegir el medi ambient per la nit,
mantenint a la mesura de lo possible el resplendor natural del cel, evitant la contaminació lluminosa i prevenint els efectes
nocius sobre el entorn urbà, i en general obtenir l’eficiència de l’enllumenat, per aconseguir una reducció del consum
d’energia i de recursos naturals.
En lo referent a la zonificació, d’acord al que estableix el article 5 de la Llei 6/2001 de 31 de Maig, a Catalunya es
consideren 4 zones de zonificació, en funció de la seva protecció a la contaminació lumínica: E1, E2, E3, E4.
Es compliran les següents normes:

2.6. Elements complementaris
Es projecten nou boques de reg i quatre hidrants per a bombers dins de la zona d’actuació, repartit en el total del carrer.
Les boques de reg tindran un element de tancament i derivació de 45mm i estaran alimentades per una canonada mínima
de 40mm. de diàmetre exterior.
A cada extrem del carrer es col·locarà una vàlvula de comporta del diàmetre especificat per a seccionament del tram.
Aquesta vàlvula anirà dipositada en un arqueta de formigó HM-15 de 40 x 40cm. de dimensions interiors, amb tapa de
fundició.

-

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, Decret 842/2002 de 2 d’Agost.
N.T.E.: IE-IA Normes i recomanacions de la companyia Elèctrica Subministradora.
Recomanacions CIO, Comissió Internacional d’Enllumenat.
RD 1890/2008 Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions de enllumenat exterior.

Es pretén garantir, al mateix temps, les següents premisses:
o Màxim estalvi energètic.
o Fàcil manteniment
o Condicionats urbanístiques (amplada dels vials, alçada dels immobles, disponibilitat de pas...).
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Aquest valors seran en servei i aplicant un factor de depreciació del 0.8.

-

A partir de 1995 la CIO ha establert unes recomanacions d’acord amb les últimes investigacions en la matèria d’enllumenat
vial reflectides en la següent taula:
Categoria
M1
M2
M3
M4
M5

Lm(cd/m2)
2
1.5
1
0.75
0.50

Global Uo/Pertorbador Ti
0.7

Control Il·luminació Ti
10

0.4

0.5
--

15

ME4b segons la taula 6 la luminància Mitjana de 0,75 cd/m2 Uo 0,40.
CE2 segons la taula 9 la luminància mitja mesurada per aquest tipus de carrers és de Em=20 (lux) i Uniformitat
Mitjana Um > 0,40.

3.5.4. Protecció lumínica
D’acord amb la zonificació que s’ha determinat pels diferents carres i places, E3, s’haurà de tenir en compte les següents
consideracions:
 Tipus de làmpades segons el lloc on estan situades:
Zona de protecció

Pel que fa a les lluminàries el valors recomanats d’il·luminació mitja màxima són els següents:
Zona vehicles (lux)
35
25
15
10

Transit elevat
Transit moderat
Transit baix
Transit escàs

Horari de capvespre

E1

Vianants (lux)
20
10
6
5

Horari de nit

VSBP/VSAP

VSBP/VSAP

E2

Preferentment VSBP/VSAP

VSBP/VSAP

E3

Preferentment VSBP/VSAP Preferentment

VSBP/VSAP

E4

Preferentment VSBP/VSAP Preferentment

VSBP/VSAP

S’estableixen les lluminàries de baix consum, en el cas de vapor de sodi de altra pressió.
3.5.2. Categoria Tipus de via



Via ràpida amb calçada separada, sense interseccions a nivell amb accessos controlats i tràfic ràpid (ex. Autopistes i
autovies) Æ M1,M2 O M3

Percentatge màxim de Flux Hemisfèric Superior instal·lat en el punt de llum:
Zona de protecció

Vies ràpides amb dos carrils Æ M1 o M2
Vies urbanes importants. Carreteres radials i de distribució (Ex. Cinturons de circumval·lació, carreteres radials..) Æ
M2 o M3

Horari de capvespre

Horari de nit

E1

1

1

E2

5

1

E3

15

15

E4

25

25

Carreteres de connexió de menor importància, distribució local Æ M4 o M5
La categoria de la via ve determinada per la següent taula del EA 2 del Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions
d’enllumenat exterior (RD 1890/2008) :
Classificació

Tipus de Via

Velocitat del Tràfic Rodat (km/h)

A

Alta velocitat

V>60

B

Moderada Velocitat

30>V60

C

Carrils Bici

---

D

De Baixa velocitat

5<V30

E

Vies de vianants

V5



Zona de protecció



D’acord la taula 3 de la ITC-EA-02 del decret la zona a estudiar es cataloga com B1 “Vies distribuïdores locals y accessos a
zones residencials amb intensitat de transit IMD<7000”, i per a l’enllumenat de parcs i jardins els vials principals que
estiguin oberts al públic durant les hores nocturnes, s’il·luminaran amb el nivell del tipus de via E1.

3.5.3. Nivell d’Il·luminació
Per a la categoria B1 li correspon una classe d’enllumenat tipus ME4b – ME6 per a les calçades i CE2 per a les voreres i
Places.
Els valors requerits en aquest cas són:

Enllumenat pertorbador màxim en il·luminació exterior de tipus viari, expressat en %:
Enllumenat pertorbador

E1

10

E2

10

E3

15

E4

15

Il·luminació intrusa màxima sobre les superfícies verticals, expressada en lux.
Zona de protecció
Horari de capvespre
E1
2
E2
5
E3
10
E4
25

Horari de nit
1
1
5
10

Intensitat llumínica màxima emesa en direcció a les àrees protegides (E1), expressada en Kilo candeles (kcd)
Zona de protecció

Horari de capvespre

E2
E3
E4

50
100
100

Horari de nit
0.5
1
2.5
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Luminància màxima

L’adaptació del sistema de Regulació s’adaptarà segons el sistema present al quadre existent, en cas de no existir es
realitzarà una reducció preprogramada en els equips de regulació.

E1
50
E2
400
E3
800
E4
1000
Luminància màxima d’edificis, d’aparadors i finestres, expressada amb cd.m-2
Zona de protecció



Per aquest motiu, donat que el perill de trànsit disminueix durant la nit – matinada es recomana adoptar un sistema de
regulació que permeti disminuir el flux lluminós de les làmpades durant les hores de menys trànsit. Aquesta solució permet
obtenir un estalvi energètic aproximat del 40%.

Luminància màxima de cartells, expressada amb cd.m-2
Zona de protecció

Horari de capvespre

E1
10
E2
40
E3
80
E4
100
Luminància mitja màxima de façanes i monuments, expressada amb cd.m-2.
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3.6.3. Control de l’encesa
Es recomana realitzar per mitjà del sistema del enllumenant actual.
3.6.4. Material a utilitzar

Horari de nit

a)

Lluminàries : aniran muntades sobre columnes i màstils, i portaran incorporats els equips electrònics per l’encesa.
- Tipus 1: Lluminària vianants d’exterior IP 65 integrada en columna. Armadura d’acer laminat, zincat i pintat..
1 Mòdul NOVATILUX de 30W de la Casa NOVATILU, model ACLTXL30.
- Tipus 2: Lluminària vianants d’exterior IP 65 integrada en columna. Armadura d’acer laminat, zincat i pintat..
1 Mòdul NOVATILUX de 60W de la Casa NOVATILU, model ACLTXL60.
- Tipus 3: Focus d’exterior IP 66 muntada en columna. Armadura i tapa superior de fundació d’alumini
injectada. Accés a la làmpada i als equips per la part inferior. Mòdul LED de 31W marca DISANO model
1711 Cripto small - asimètric.

b)

Suports:
- Tipus 1: Columna i braç de tubular de 5 metres, realitzada amb xapa d’acer galvanitzat pintat amb color
negre efecte forja. Disposarà de la base amb quatre punts de fixació als ancoratges sobre cimentació de
formigó. També disposarà d’un allotjament registrable per allotjar els fusibles de la luminància i realitzar les
connexions pertinents, amb tapa enrasada. Model de referència Tomsk 5m, amb braç 1 metre de llargada.
- Tipus 2: columna de 5 metres, FUL-5 de la casa ESCOFET realitzada amb xapa d’acer Cor-ten. Disposarà
de la base amb quatre punts de fixació als encoratges sobre la cimentació de formigó. També disposarà d’un
allotjament registrable per allotjar els fusibles de la lluminària i realitzar les connexions pertinents, amb tapa
enrasada, prepara per a la instal·lació de 2 Projectors.
- Tipus 3: columna de 7 metres, FUL-7/9 de la casa ESCOFET realitzada amb xapa d’acer Cor-ten.
Disposarà de la base amb quatre punts de fixació als encoratges sobre la cimentació de formigó. També
disposarà d’un allotjament registrable per allotjar els fusibles de la lluminària i realitzar les connexions
pertinents, amb tapa enrasada, prepara per a la instal·lació de 3 Projectors.
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3.6. Solució adoptada
D’acord amb la hipòtesis de partides senyalades a l’apartat anterior, els elements que compondran aquesta xarxa
d’enllumenat seran de les següents característiques:
-

Làmpades: Degut al seu gran rendiment lumínic s’adopta la utilització de làmpades LED de 30W per a les
vies de vianants, i per a les places amb focus LED de 31W totes elles amb Temperatura de Color 3000ºK.
Lluminàries: Tancades i de característiques descrites en capítols posteriors.
Suports: Totes les lluminàries aniran muntades sobre columnes .
Cablejat: Enterrat en tub de protecció.
Distribució dels punts de llum: la distribució dels punts de llum es realitzarà segons plànols de planta.

3.6.1. Característiques de la instal·lació
Es tracta de definir la instal·lació pels diferents espais objecte del projecte:
-

-

Calçada: El projecte reubica els bàculs d’enllumenat de la calçada del carrer de l’estació.
Vies de Vianants: Il·luminació unilateral amb equidistància de 20 metres, amb columnes de 5 metres
d’alçada amb braç amb una llargada de 1 metre, estant la lluminària instal·lada a una alçada de 5 metres,
model TOMSK de la marca NOVATILU, amb una potencia LED de 30W.
Plaça: La il·luminació de la plaça és realitzarà des d’un punt central mitjançant la instal·lació de dues
columnes troncocòniques, amb una alçada compreses entre els 5 i 9 metres, model FUL de la marca
ESCOFET, amb la instal·lació de 2 - 3 focus per columna, orientats convenientment per a cobrir la plaça, on
s’instal·laran els focus Disano Illuminazione SpA 1711 LED de 31W.

3.6.2. Regulació
Es tracta de vials urbans, amb tràfic moderat durant el dia, i baix durant la nit.

3.7. Resultats Luminotècnics
S’ha realitzat l’estudi luminotècnic amb el software DIALux 4.11, on s’han estudiat diferents làmpades, per tal de obtenir el
resultat més adient per al nivell d’il·luminació amb una màxima eficiència.
3.7.1. Disposicions de les lluminàries
Voral Vianants
-

Organització: Unilateral

-

Distancia entre columnes: 20 metres.

-

Altura de muntatge: 5.0 m..

-

Amplada: 2,70 metres.

La disposició compleix amb la classe de intensitat lumínica G2 i amb l’índex d’enlluernament D6.
Places
-

Organització: Punt Central (inundació)
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-

Distancia entre columnes: ---

-

Altura de muntatge: 8,21m; 7,61m i 7,01m.

-
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Zona verda

Valors obtinguts en els càlculs:
Valors Consigna segons classe:
Compliment:

Amplada: Espai de la plaça.

3.7.2. Avaluació

Em[lux]
20
10

Emin(lux)
0.11
3

Els nivells d’il·luminació obtinguts per a la solució adoptada són:
Vial vianants

Valors obtinguts en els càlculs:
Valors Consigna segons classe:
Compliment:

3.8. Contaminació lumínica
Em[lux]
26
20

Emin(lux)
15
0,40

Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, determina les característiques de les
instal·lacions i dels aparells d’il·luminació exterior i el seu funcionament d’acord les zones de protecció a la contaminació
lumínica en la que estan ubicats. En el nostre cas ens trobem a una zona E3.
Per reduir el màxim la contaminació lumínica i donar compliment de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental del
enllumenat per la protecció del medi nocturn, s’ha prevista les següents mesures:
x
x
-

Plaça bombers

Valors obtinguts en els càlculs:
Valors Consigna segons classe:
Compliment:

Em[lux]
31
10

Emin(lux)
15
3

Plaça mirador del pont

Valors obtinguts en els càlculs:
Valors Consigna segons classe:
Compliment:

Em[lux]
18
10

Emin(lux)
1.53
3

3.9. Decret 1890/2008 eficiència energètica del enllumenat
La zona descrita anteriorment i en la que s’intervé en el present projecte està catalogada com una zona E3, d’acord decret i
reglament de la contaminació lumínica, pel que els equips instal·lats no podran emetre més del 15% de llum al hemisferi
superior. Totes les lluminàries elegides compleixen amb la present normativa.
D’acord la taula 3de la ITC-EA-02 del decret la zona a estudiar es cataloga com B1 “Vies distribuïdores urbanes i accessos
a zones residencials i finques.”

Plaça mirador La Pescadora

Valors obtinguts en els càlculs:
Valors Consigna segons classe:
Compliment:

Us de làmpades de vapor de sodi de baixa i d’alta pressió, o LED amb T. Color < 3.000ºK.
Us de lluminàries amb direcció del flux lluminós al terra.
Lluminària Tipus vial: Model Tomsk NOVATILU
Inclinació 0º
Flux hemisfèric superior (FHS) 0%
Estanqueïtat IP-65
Lluminària Tipus plaça: DISANO 1711 Cripto small
Inclinació 0º
Flux hemisfèric superior (FHS) 0%
Estanqueïtat IP-66

Em[lux]
16
10

Emin(lux)
0.70
3

A la taula 8 la il·luminaria mesurada per aquest tipus de carrers és de 0,75 cd/m2 i la uniformitat mínima 0.40.
3.10. Eficiència energètica
D’acord amb el reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques
complementaries, en concret la ITC EA 01 obtenim:

Plaça mirador La Resclosa

Valors obtinguts en els càlculs:
Valors Consigna segons classe:
Compliment:

Em[lux]
20
10

Emin(lux)
0.24
3
On:
İ = eficiència energètica de la instal·lació d’enllumenat exterior (m2·lux/W)
P = Potència activa total instal·lada (làmpades i equips auxiliars)(W);
S = Superfície il·luminada (m2);
Em= luminància mitja en servei de la instal·lació, considerant el manteniment previst(lux).
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La instal·lació projectada del vial, amb una superfície il·luminada de 6.088 m2, amb una Em de 16 lux, amb un total de 11
lluminàries de 60 W de potència unitària amb un total de 660W, obtenim una eficiència energètica (İ) de 147 > 25
corresponent a la eficiència energètica mínima.
La instal·lació projectada de vianants, amb una superfície il·luminada de 3.135 m2, amb una Em de 26 lux, amb un total de
25 lluminàries de 30 W de potència unitària amb un total de 750W, obtenim una eficiència energètica (İ) de 108 > 32
corresponent a la eficiència energètica mínima.
3.10.1. Qualificació energètica
L’índex d’eficiència energètica (Iİ)es defineix com el quocient entre la eficiència energitza de la Instal·lació (İ) i el valor
d’eficiència energètica de referència (İR), en funció del nivell de il·luminància mitja en servei projectada.
Vial

IH

H
HR

147
25

5,88

H
HR

108
32

3,37

Vianants

IH
Etiqueta de qualificació energètica:
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4. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL ENLLUMENAT PÚBLIC
4.1. Objectiu
Es farà una descripció general de la instal·lació, en allò referent a línies a instal·lar, aparells de protecció, mesures de
seguretat, etc., assenyalant les principals característiques i justificant les solucions adoptades, d’acord amb les
prescripcions recomanades i requisits exigits en els reglaments, tenint en compte el tipus d’instal·lació i l’ús al que es
destina.
La realització de la instal·lació elèctrica es farà en tot moment d’acord amb el vigent reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió i el ITC, i en especial la ITC-BT-09.
4.2. Normativa
Durant la realització de les instal·lacions del objectiu del present projecte s’haurà de tenir en compte el compliment del
vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (RD 842/2002), tant en lo que afecti a les característiques de caràcter
general així com a les Instruccions Complementaries. Les normes a considerar són:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

ITC-BT-07.- Xarxes subterrànies per a distribució en baixa tensió
ITC-BT-08.- Sistemes de connexió del neutre i de les masses en xarxes de distribució d’energia elèctrica
ITC-BT-09. – Instal·lacions d’enllumenat exterior.
ITC-BT-11.- Xarxes de distribució d’energia elèctrica. Escomeses
ITC-BT-12.- Instal·lacions d’enllaç. Esquemes
ITC-BT-13.- Instal·lacions d’enllaç. Caixes generals de protecció
ITC-BT-14.- Instal·lacions d’enllaç. Línia general d’alimentació.
ITC-BT-15.- Instal·lacions d’enllaç. Derivacions individuals
ITC-BT-16.- Instal·lacions d’enllaç. Comptadors
ITC-BT-17.- Instal·lacions d’enllaç. Dispositius general i individuals de comandament i protecció.
ITC-BT-18. – Instal·lacions de posta a terra.
ITC-BT-19. – Instal·lacions interiors o receptores. Prescripcions generals.
ITC-BT-22. – Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra sobreintensitats.
ITC-BT-23. – Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra sobretensions.
ITC-BT-24. – Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra els contactes directes i indirectes.
ITC-BT-44.- Receptors d’enllumenat.

Resolució de 24 de Febrer de 1983 de la Direcció General d’indústria de la Generalitat de Catalunya, per la qual
s’aprova les normes particulars per a les instal·lacions d’enllaç i els subministres d’energia elèctrica en B.T.
Normes tecnològiques de l’Edificació NTE.
Ordre del Ministeri de Treball 09-03-71. Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball 17-03-71.
R.D 614/2.001, de 8 de juny sobre les disposicions mínimes per la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors
corresponent al risc elèctric.
Es compliran les Normes establertes per la Companyia Subministradora així com les Ordenances Municipals, i totes
aquelles que afectin a la instal·lació en el moment de la seva execució.
4.3. Classificació segons REBT
la instal·lació elèctrica del present projecte queda inclosa en el grup “ k ” com a instal·lacions d’enllumenat exterior, segons
la ITC-BT-04 no precisa de Projecte Elèctric per a la seva execució per a una potència inferior a 5 kW.
4.4. Subministrament elèctric
El subministrament elèctric el realitzarà la companyia FECSA ENDESA , sent la tensió d’alimentació de 3x400/230V. L’equip
de comptadors, que s’alimenta de CGP de la companyia, de la instal·lació existent.
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4.5. Aplicació de la circular 11/38

4.7.6. Posta a terres

Donat que es tracte d’enllumenat públic, es recomana convenient l’aplicació del article 9 de la Ordre de 14.5.87 modificada
per l’Ordre 30.7.87 (DOGC 12.8), sol·licitant d’una EIC, la comprovació periòdica del manteniment de les condicions de
seguretat adequades, i més afectes de la gravetat de les conseqüències que es pot derivar d’una instal·lació defectuosa,
que no passi pel perill intrínsec que comporta la instal·lació en ella mateixa.

L’objectiu de la posta a terres que s’instal·larà, és limitar la diferència de potencial entre aquesta i les masses metàl·liques
dels receptors, per tal d’assegurar el correcte funcionament de les proteccions de tota la instal·lació. S’instal·larà la xarxa de
terres amb conductor de Cu despullat de 35 mm2 paral·lela al circuit elèctric principal de la il·luminació i estarà soterrat al
llarg de tota la instal·lació de columnes. Cada principi i final de línia disposarà d'una pica d'acer-coure de 14 mm de diàmetre
i 2 m de longitud, igualment, cada cinc punts de llum es col·locarà una pica de terres; totes connectades entre elles
mitjançant un conductor de Cu despullat de 35 mm2.

4.6. Consideracions tècniques
En tot el conjunt d’instal·lacions corresponents a l’electricitat es tindrà que tenir en compte les següents consideracions:
x
x

L’energia serà subministrada en forma de corrent trifàsica a 400V i 50 Hz.
La caiguda de tensió màxima admissible en el dimensionat de conductors serà del 3% pels circuits
d’enllumenat.
Aquesta caiguda de tensió es repartirà entre les diferents parts de la instal·lació de la següent forma:
- Escomesa : 0.5%
- Enllaços : 1%
- Línies d’enllumenat públic : 3%

Al llarg de tota la instal·lació s’aconseguirà el màxim equilibri de cargues que suporten les diferents fases, dividint-se de tal
mantera que les pertorbacions originades per les averies, que poden produir-se a qualsevol punt de la mateixa, afectin el
mínim de parts possibles de la instal·lació.
Tota la instal·lació estarà d’acord amb la normativa vigent, tenint principalment en compte el que estableix el Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió y les seves instruccions complementaries, així com les recomanacions de la NTE-IEB, IEP,
IPP, IAA i les pròpies de la companyia subministradora.
4.7. Descripció Instal·lació elèctrica
4.7.1. Escomesa i comptadors
LA escomesa i comptadors són els de la instal·lació existent que es renova en el present projecte.
4.7.2. Quadre de comandament i protecció
El quadre de protecció i comandament de la instal·lació existent, disposa interruptors magneto tèrmics per a protecció contra
sobreintensitats d’acord amb la instrucció ITC BT 22 del REBT, interruptors diferencials per a protecció contra contactes
indirectes d’acord amb la instrucció ITC BT 24 del REBT. Aquest quadre disposa de sistema de control d’enllumenat, amb
encesa per calendari astronòmic i control del nivell d’il·luminació segons horari.
4.7.3. Canalització
El cablejat elèctric anirà enterrat dins de tub corrugat de polietilè de doble capa. En trams amb un sol conductor el tub tindrà
un diàmetre de 63 mm, i de 90 mm de diàmetre en els trams on passi més d’un conductor simultàniament.
S’instal·laran pericons de registre de 38x38 cm amb tapa de fundició cada 40 metres aproximadament en trams rectes, i en
les zones on hi hagi derivacions de línies.
4.7.4. Conductors elèctrics
El pas dels cables elèctrics d’alimentació de les lluminàries és de forma soterrada, parteix del quadre d'enllumenat exterior.
Tots els conductors de les línies seran de coure i tindran una tensió d’aïllament de 0,6/1 kV.

En la proximitat amb l’estació transformadora, s’instal·larà la xarxa de terres amb conductor de Cu aïllat de 16 mm2 dins de
tub de protecció. Cada principi i final de línia disposarà d'una pica d'acer-coure de 14 mm de diàmetre i 2 m de longitud,
igualment, cada cinc punts de llum es col·locarà una pica de terres; totes connectades entre elles mitjançant un conductor
de Cu aïllat de 16 mm2. No es col·locarà cap pica de terres a una distància inferior a 15 metres del transformador existent
Els conductors de protecció per a l'alimentació de les lluminàries seran de la secció adient al conductor de fase que
l'alimenta tal com s’indica en la instrucció ITC BJ 19 apartat 2.3
Al plànol corresponent queden indicades les preses de terra i línies d’interconnexió de les mateixes.
4.8. Obra civil
Consistirà a realitzar les rases pel pas dels tubs i cimentacions per el suport de les columnes. Aquestes rases s’efectuaran
abans de realitzar els paviments.
4.8.1. Rases
Les rases es disposaran, preferentment, al llarg de les voreres sense interferir altres serveis públics. No s'excavaran fins
que es vagi a procedir a l'estesa dels conductes.
El fons de les rases s'anivellarà acuradament, retirant tots els elements que puguin perjudicar la instal·lació elèctrica. Per al
rebliment, en primer lloc, es situarà una capa de sorra de riu o terra garbellada sobre la qual es dipositaran els conductes.
La capa següent serà també del mateix material, continuant-se amb successives tongades de terra de rebliment de 20 cm,
degudament compactades. S'arribarà a una densitat seca no menor del 95% de l'obtinguda a l'assaig Próctor Normal.
Per sobre de la línia estesa se situarà una malla de senyalització i es reposarà el paviment en els casos en els quals
procedeixi.
Quan les rases transcorrin per sota de calçades se substituirà la capa que envolta el conducte per un rebliment de formigó
de resistència característica fck no inferior a 125 Kg/cm2 (H-125).
Les dimensions seran les indicades als plànols.
4.8.2. Pericons
Als llocs previstos es construiran pericons de la forma indicada als plànols.
Obligatòriament es preveurà la construcció de pericons de registre en els casos:
-

Al principi i a la fi de encreuament de calçada.

-

Canvis de direcció de l'estesa de la línia.

-

Trams de llargària superior als 35 m.

-

Derivacions i empalmaments de les línies d'alimentació.

Les línies de la instal·lació soterrada entre els punts de llum seran de 4x10 mm2 de secció de 0,6/1 kV de tensió d'aïllament.
La instal·lació elèctrica al interior de les columnes, serà amb conductors de coure de 2,5 mm2 de secció i de 0,6/1 kV de
tensió d'aïllament.

Els pericons de registre estaran dotats de tapadora i marc de ferro colat i s'haurà de preveure un sistema de drenatge que
n'impedeixi la inundació.

4.7.5. Receptors de il·luminació

Les dimensions mínimes dels pericons de registre seran les següents:

Els elements dels aparells d’enllumenat compliran les especificacions establertes a la norma UNE. Seran netejables.
-

Fins a 60 cm de profunditat: 38 x 38 cm.
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-

Fins a 100 cm de profunditat: 60 x 60 cm.
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4.9.2. Càlcul de terres
R= ȡ / L

4.8.3. Cementacions per a bàculs i columnes
Als punts determinants al replanteig per a situar els suports, es procedirà a l'excavació corresponent. Una vegada feta
aquesta s'efectuarà el piconat i regat de la terra abans d'abocar-hi el formigó. Aquesta operació no podrà fer-se si plou o es
preveu que la temperatura ambient arribarà a estar per sota dels 3°C negatius.
El formigó emprat tindrà una resistència característica mínima de 250 Kg/cm2 (H-250). En la seva massa es situaran els
corresponents perns d'ancoratge i les tubulars per al pas de conductors.

R = Resistència de la presa de terra.
ȡ = Resistivitat en ohms per metre del terreny.
L = Longitud total ponderada de piques i plaques.
El terreny on s’instal·laran les piques de terres serà del tipus marges i argiles compactes segons la taula 1 de la instrucció
ITC BT 18 la resistivitat d'aquest material és de 200  · m.
R = ( 200 / 30 ) = 6,666 

Les dimensions dels fonaments i dels perns d'ancoratge seran en general les següents en funció de l'altura dels suports,
segons s’indica en els plànols.
4.8.4. Muntatge de bàculs i columnes

4.9.3. Justificació de la separació dels terres de la instal·lació 1 l'ET

El muntatge de bàculs i columnes no es realitzarà abans de 7 dies del rebut dels ancoratges. Deuran quedar perfectament
aplomats sense utilitzar falques. Per a l'anivellament s'empraran les femelles i volanderes corresponents.

Es considera que les preses de terra de la instal·lació i les del centre de transformació (Si existís en les proximitats de la
instal·lació) són elèctricament independents ja que es compleixen les següents condicions.

La fixació a nivell s'efectuarà interposant entre la placa base i la cementació una capa de formigó H-250 d'àrid fi.

a)

No hi ha cap canalització metàl·lica conductora (coberta metàl·lica de cable no aïllada especialment, canalització
d'aigua, gas, etc.) que uneixi la zona de terres del centre de transformació amb la zona on hi ha els aparells
d'utilització.

b)

La distància entre les preses de terra i el centre de transformació i les preses de terra d'altres elements conductors
enterrats en els locals d'utilització es almenys a 15 m.

c)

El centre de transformació està situat en un recinte aïllat dels locals d'utilització.

4.9. Càlcul elèctrics
4.9.1. Justificació de les proteccions
Segons la instrucció ITC BT 24
R=V/Is
Per a una sensibilitat de 0,03 A la resistència màxima serà de:
R = ( 50V / 0,03A ) = 1666,6 (1)
R = ( 24V / 0,03A ) = 800 (2)

4.9.4. Càlculs de línies
Línies Trifàsiques
Intensitat

Per a una sensibilitat de 0,3 A la resistència màxima serà de:
R = ( 50V / 0,3A ) = 166,6 (1)

I

R = ( 24V / 0,3A ) = 80 (2)
1)
2)

Pera emplaçaments secs
Per a emplaçaments humits

S’aconsella que la resistència a terres no sigui superior a 30. Els interruptors diferencials instal·lats garanteixen una
protecció molt superior a la demanada.

P
= Ampers
3 V  cos M

Caiguda de tensió

u

LP
= Volts
J  S V

I

P
= Ampers
V  cos M

u

2·L  P
= Volts
J  S V

Línies Monofàsiques
Intensitat

Caiguda de tensió
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5. XARXA TELEFONICA
On:

5.1. Abast
I = Intensitat en ampers
V = Tensió en volts

La xarxa de Telefonica del carrer de l’estació no es modifica, esssent l’abast de les possibles actuacions a la execució
d’areutes de connexió i reparació dels trams afectats per les obres d’urbanització.

D = Densitat de corrent en A/mm2

5.2. Objecte

Ȗ = Conductivitat del conductor

L’objecte del d’aquest apartat és especificar les característiques geomètriques, funcionals i estructurals de les canalitzacions
subterrànies i els elements associats, que constitueixen la connexió entre la línia existent de Telefònica amb la Urbanització
i possibles actuacions de reparació dels trams afectats per les obres d’urbanització, essent aquestes una previsió i estat
subjectes al projecte definitiu de la companyia per a la seva execució.

L = Longitud de la línia en m
P = Potència en Watts
cos ĳ = Factor de potència (depèn del tipus de càrrega)

Per al seu disseny s’han tingut en compte les Instruccions per a la Realització, Projecte i Construcció de Canalitzacions
Telefòniques, i la Guia per a la Redacció de Projectes d’Ubanització, editats per Telefònica.

S = Secció en mm2

TRAM

Xarxa existent
XE - 1
1-2
2-3
3-6
6-4
4-5
6-7
7-8
8-9
9 - 10
10 - 13
13- 11
11 - 12
13 - 14
14 - 17
17 - 15
15 - 16
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 24
24 - 25
25 - 26
26 - 27
27 - 28
28 - 29
29 - 30
30 - 31
31 - 32
32 - 33
33 - 34
34 - 35
34 - 36
36 - 37
37 - 38
38 - 39

COEF. LONGITUT POTENCIA
SIMUL.
(metres)
(KW)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

16,00
3,00
35,00
25,00
16,00
3,00
12,50
12,50
12,50
12,50
25,00
15,00
3,00
12,50
12,50
16,00
3,00
24,50
12,50
12,50
16,00
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
26,50
3,00
12,50
12,50
12,50

3,460
3,265
3,070
2,970
0,325
0,195
2,585
2,555
2,455
2,425
2,325
0,325
0,195
1,900
1,870
0,390
0,195
1,380
1,280
1,250
1,150
1,020
0,920
0,890
0,790
0,760
0,660
0,630
0,530
0,500
0,400
0,370
0,270
0,240
0,060
0,120
0,090
0,060
0,030

TENSIO
(V)

400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

Coeficient per làmpares de descàrrega --> 1,8
Conductivitat del coure --> 56

COSENO INTENSITAT SECCIO SECCIO SECCIO CAIGUDA TENSIO
FI
FASE NEUTRE TERRA PARCIAL
TOTAL
(A)
(mm2)
(mm2)
(mm2)
(%)
(%)

0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85

5,8754
5,5443
5,2131
5,0433
0,5519
0,3311
4,3896
4,3386
4,1688
4,1179
3,9481
0,5519
0,3311
3,2264
3,1754
0,6623
0,3311
2,3434
2,1736
2,1226
1,9528
1,7321
1,5622
1,5113
1,3415
1,2905
1,1207
1,0698
0,9000
0,8490
0,6792
0,6283
0,4585
0,4075
0,1019
0,2038
0,1528
0,1019
0,0509

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

1,0000
0,0618
0,0109
0,1199
0,0829
0,0058
0,0007
0,0361
0,0356
0,0342
0,0338
0,0649
0,0054
0,0007
0,0265
0,0261
0,0070
0,0007
0,0377
0,0179
0,0174
0,0205
0,0142
0,0128
0,0124
0,0110
0,0106
0,0092
0,0088
0,0074
0,0070
0,0056
0,0052
0,0038
0,0033
0,0018
0,0004
0,0013
0,0008
0,0004

1,0000
1,0618
1,0727
1,1926
1,2755
1,2813
1,2820
1,3116
1,3472
1,3815
1,4153
1,4802
1,4856
1,4863
1,5067
1,5328
1,5397
1,5404
1,5705
1,5884
1,6058
1,6263
1,6406
1,6534
1,6658
1,6768
1,6874
1,6966
1,7054
1,7128
1,7198
1,7254
1,7305
1,7343
1,7377
1,7394
1,7381
1,7393
1,7402
1,7406

5.3. Normativa
La normativa actual en matèria de infraestructura telefònica i comunicacions és la següent:
x

Real Decret 1/1992, de 26 de juny per al qual s’aprova el Text Refós de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació
Urbana.

x

Reglament de Planejament (Real Decret 2159/1978, de 23 de Juny).

x

Llei 31/1987 de 18 de desembre d’Ordenació de les Telecomunicacions.

x

Llei 32/92 de 3 de desembre, modificació de la Llei 31/1987, d’Ordenació de les Telecomunicacions.

x

Llei 42/1495 de 22 de desembre de 1995, de Telecomunicacions per cable.

x

Xarxes Telefòniques en Urbanitzacions i Polígons Industrials (Norma NP-PI-001 agost de 1991).

x

Canalitzacions subterrànies en urbanitzacions i polígons industrials (Norma NT.f1.003, maig de 1993).

x

Canalitzacions subterrànies. Disposicions generals. (Norma NT.f1.005).

5.4. Canalització
5.4.1. Descripció de la canalització
El traçat d’aquesta canalització apareix en els plànols del present projecte.
La canalització de la xarxa d’accés consta de 4 tubs de PE corrugat de doble capa de 110 mm de diàmetre. Els tubs estan
protegits amb formigó en massa HM-20 N/mm² formant un prisma de formigó. Es col·loquen suports distanciadors per a la
separació entre conductes que es col·loquen cada 70 cm. La separació entre tubs és de 3 cm.
La canalització en la xarxa de dispersió consta de 2 tubs de PE corrugat de doble capa de 63 mm de diàmetre. Els tubs
estan protegits amb formigó en massa HM-20 N/mm² formant un prisma de formigó. Es col·loquen suports distanciadors per
a la separació entre conductes que es col·loquen cada 70 cm. La separació entre tubs és de 3 cm.
Els tubs es protegeixen lateralment amb formigó HM-20 N/mm2 amb un espessor de 10 cm, per la part superior es
protegeixen amb formigó HM-20 N/mm2 cobrint els tubs fins a una alçada de 8 cm per sobre la generatriu superior dels
tubs.
El traçat és rectilini en tots els seus trams, corbant-se en cas necessari amb radis de curvatura no inferiors a 25 metres.
Es construeixen arquetes en els canvis de direcció i cada 70 metres en els trams rectilinis.
Les rases es construiran amb una pendent ascendent i descendents amb la finalitat de que les aigües reverteixi cap a la
càmera de registre o arquetes (pendent mínima 2%).
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L’ample de rasa és de 0,45 metres, i la distància entre els nivell del terreny i la cara superior del prisma de formigó és de
0,45 metres quan la xarxa transcorri sota vorera i de 0,8 metre en calçades.
Les separacions en creuaments i trams paral·lels amb altres conduccions, ja siguin d’electricitat o d’aigua, com a mínim
seran les següents:
x

Amb mitja tensió: 25 cm.

x

Amb baixa tensió: 20 cm

x

Amb altres serveis: 30 cm

En general, les canalitzacions telefòniques han de passar per sobre de les d’aigua i per sota de les de gas, sempre que per
a aconseguir-ho no sigui d’aprofundir massa la rasa.
El reomplert de les rases es farà amb terres seleccionades de la pròpia excavació, que reuneixi les condicions adequades
d’humitat, per a obtenir un grau de compactació adequat.
5.4.2. Arquetes
En canvis de direcció i en trams rectilinis de més de 70 metres de llargada, s’hi construiran arquetes tipus D, H i M
prefabricades de formigó, de dimensions exteriors 1.58 x 1.39 x 1.18 m, homologades per Telefònica.
5.4.3. Arquetes tipus D
Es construiran de formigó en massa, o bé prefabricades, quan s’ubiquin sota voreres i de formigó armat amb barres
corrugades de 6 mm de diàmetre i formigó de 150 kg/cm² quan la disposició sigui sota calçades, considerant aquesta última
com la arqueta que podem denominar com a normal en quan a la seva funció a realitzar. Els sostres estan constituïts per
tapes metàl·liques convenientment fixades mitjançant tacs i cargols.
Es construiran per a canalitzacions laterals i, tenint en compte aquesta funció, només s’utilitzaran quan s’hagi de donar pas,
o connectar, a cables que segueixin en la mateixa direcció o que canviïn de direcció en l’arqueta.
També s’utilitzaran quan s’hagi de donar accés a un pedestal en un armari de connexió. De la mateixa manera, serviran
excepcionalment, per donar pas amb canvi de direcció a escomeses o grups d’escomeses. Les parets principals, paral·leles
al eix longitudinal, no podran tenir entrades de conductes i a les parets transversals, les entrades podran ser de dos o quatre
conductes adossats a una paret. Quan es necessitin desviacions de la canalització, es podran realitzar corbant la
canalització a la sortida de l’arqueta mitjançant els colzes oportuns. El nombre de connexions màximes dins de l’arqueta
seran quatre.
5.4.4. Arquetes tipus H
S’utilitzarà per a donar pas a cables que segueixin la mateixa direcció, podent tenir connexions rectes o múltiples, i com la
resta, es pot construir amb formigó en massa o armat, en funció de la seva col·locació, essent la solució ideal la de la
prefabricació.
S’utilitzarà també quan sigui necessari corbar cables en seu interior, per donar pas a un o dos grups d’escomeses a les
parcel·les més pròximes o donar accés a un pedestal per armari de distribució d’escomeses a un mur o tanca, en la qual s’hi
ubica l’armari o registre encastat que fa la distribució.
5.4.5. Arquetes tipus M
S’utilitzen de forma exclusiva en la xarxa de dispersió i no s’hi ubiquen connexions en el seu interior, utilitzant-se per
distribuir les escomeses a les parcel·les més pròximes, a la vegada que pot donar pas a un o dos grups d’escomeses per
atendre, mitjançant noves arquetes tipus M a successives parcel·les.
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ANNEXES (AN)
AN 4 MEMÒRIA DE JARDINERIA

PROJECTE D’URBANITZACIÓ I MILLORA DEL PASSEIG DE L’ESTACIÓ DE SALLENT
MEMÒRIA DE JARDINERIA

MEMÒRIA DE JARDINERIA
La proposta de vegetació parteix d’una espècie arbòria existent i determina dos sectors dins de l’àmbit. El sector lligat al talús del passeig, i el
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s’assequin les arrels. Prèviament a la càrrega en el camió, es lligaran les branques i alhora de carregar i descarregar caldrà tenir en compte la
fragilitat del material vegetal. El mateix camió de transport repartirà els arbres a l’obra.
Les espècies vegetals descrites en el projecte hauran de complir les següents característiques:

sector lligat al talús vora el riu. Aquests dos sectors es plantegen amb especies diferenciadores entre ells i altres de comunes per tal de crear un
mosaic de colors i, al mateix temps, aportar una imatge de conjunt.

ARBUSTIVES

Totes les espècies escollides són autòctones o adaptades a les condicions climàtiques de la zona, i s’han escollit atenent al llistat de plantes no

. Russelia (Russelia equisetiformis), Grevillea (Grevillea juniperina), Ginesta (Genista umbellata), Bocha (Dorycnium hirsutum), Sesleria (Nassella

invasores, acceptades en els entorns més immediats del riu Llobregat. S’han plantejat composicions florístiques amb la intencionalitat de crear

tenuissima), Salvia rosa (Salvia microphylla), Romaní rastrer (Rosmarinus officinalis prostratus), Salvia vermella (Salvia gregii), Càrex taronja

jardins que esdevinguin un reclam per a l’avifauna i els insectes pol·linitzadors, amb la finalitat d’augmentar la biodiversitat dins de l’àmbit.

(Carex testacea), Romaní (Rosmarinus officinalis), Verbena (Verbena bonariensis), Echinacea (Echinacea purpurea), Estepa negra (Cistus

A continuació es detallen totes les tasques que cal dur a terme durant el procés de l’obra.

salviifolius), Estepa blanca (Cistus albidus), Santolina (Santolina chamaecyparissus) cal que siguin plantes endurides, de port compacte, amb una
bona estructura de branques i proporcionades, absents de possibles plagues, malalties i arrels espiralitzades o de poc vigor, subministrades en

Operacions prèvies

contenidor de 3 a 5l.

Les operacions prèvies s’iniciaran amb la conservació i trasplantament. Aquestes tasques es duran a terme abans d’iniciar qualsevol treball que

. Tamariu (Tamarix gallica), espècies de port compacte, amb una bona estructura de branques, absents de possibles plagues, malalties i arrels

requereixi maquinària.

espiralitzades o de poc vigor, subministrades en contenidor de 10l.

Es protegiran tots els arbres a conservar amb taulers de fusta de pi tractat. Els taulers es col·locaran al voltant del tronc amb proteccions per
evitar possibles ferides de tronc, i es lligaran els taulers amb filferro.

ENFILADISSES

Posteriorment a la protecció dels arbres es podrà procedir a trasplantar-los.

. lligabosc (Lonicera implexa), gessamí (Trachelospermum jasminoides) i heura (Hedera helix), plantes endurides, de port compacte, amb una

Cal que els trasplantaments es duguin a terme durant l’època adequada. En el cas de les moreres la millor època és a finals de la tardor o durant

bona estructura, absents de possibles plagues, malalties i arrels espiralitzades o de poc vigor, subministrades en contenidor de 3 a 5l.

l’hivern, quan l’arbre està en plena aturada vegetativa.
El trasplantament dels arbres serà directe, és a dir, es prepararan per a ser trasplantats una sola vegada en el seu lloc definitiu. Els

Plantació

trasplantaments inclouran el repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, la formació del pa de terra, l’excavació del clot de plantació i la

La plantació es realitzarà segons els bons mètodes de la jardineria i seguint les Normes Tecnològiques de Jardineries i Paisatge NTJ.

plantació de l’arbre, el reblert del clot. Les terres sobrants es transportaran a abocador autoritzat. Caldrà efectuar els regs i manteniment

Per als arbres, cal obrir el forat de plantació de mínim de 100x100x80 cm amb l’extracció de tota la terra del clot. A continuació es col·loca l’arbre

necessari fins a la recepció definitiva de l’obra.

vertical i s’omple el sot amb terra amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per terra de jardineria, càrrega de les terres sobrants a
camió i transport a abocador autoritzat, incloent el cànon d'abocament. Seguidament es compacta manualment i de forma lleugera la terra al seu

Aquestes tasques seguiran el següent ordre d’execució:

voltant fins que l’arbre queda totalment ancorat. Finalment s’aportarà un reg de 50 litres d’aigua. Durant l’obra i mentre no es faci l’entrega

-

Protecció d’arbres

definitiva de l’obra, caldrà regar i mantenir tots els arbres.

-

Trasplantament d’arbres

En el moment de plantar caldrà tenir en compte no enfonsar massa l’arbre ni deixar-lo massa al descobert. Així que prèviament a la plantació cal

L’ordre establert permet evitar ferides en troncs i branques, i per tant, ajuda a mantenir en bon estat el material vegetal a conservar.

conèixer la cota final del terreny. Si en el moment d’obrir el forat de plantació es detecta una excessiva compactació del terreny, caldrà obrir una
rassa de drenatge que connecti el fons del forat de plantació amb la xarxa de drenatge, i omplir el fons amb 20 cm de grava per assegurar la

Preparació del terreny

sortida de l’aigua de reg.

Prèviament als treballs de perfilat de talussos, caldrà fer una desbrossada de la vegetació existent (arbusts i herbàcies) amb desbrossadora. La
brossa es recollirà amb mitjans manuals i es transportarà a l’abocador més proper.
Per a les plantacions de les espècies arbustives i arbres dels talussos es farà servir terra vegetal de jardineria.

Tots els arbres portaran dos aspres de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llarg, clavat al fons del
forat de plantació 30 cm i amb abraçadores regulables de goma o cautxú.

A les zones de sembra serà convenient aportar una capa de terra vegetal de jardineria de categoria alta i amb una conductivitat elèctrica de

Per a la plantació de les espècies arbustives i enfiladisses de 3 a 5L, s’obriran forats de plantació de 40x40x30 cm i es reompliran amb terra de la

0,8dS/m.

pròpia excavació barrejada amb un 10 % de compost d’origen vegetal.

Subministrament d’espècies vegetals
En el moment de realitzar l’acta de replanteig de l’ inici de les obres caldrà acordar i programar una visita a vivers per a realitzar la compra del

Per a les espècies subministrades en contenidor de 10L l’excavació del clot serà de 45x45x30 cm i es reompliran amb terra vegetal de jardineria.
Durant l’obra i mentre no es faci l’entrega definitiva de l’obra, caldrà regar i mantenir totes les espècies arbustives.

material vegetal. Cal incorporar al Planning d’obra la previsió de plantacions segons l’època de plantació adient per a cada espècie, ja sigui

Els prats es sembraran amb una barreja de llavors de gespa rústica de baix manteniment, formada per lleguminoses i gramínies, de les següents

arbustiva, herbàcia o arbòria.

espècies: 60% (Lobularia maritima, Saponaria ocymoides, Verbena tenuisecta, Viola cornuta, Cerastium biebersteinii, Bellis perennis, Thymus

Així doncs, la compra del material vegetal es farà després que la Direcció Facultativa esculli i marqui els arbres en el viver de procedència. Els

serpyllum, Festuca rubram trichophylla abercharm, Festuca ovina duriuscula pashmina) + 40% (Festuca arundinacea , Festuca ovina, Lolium

arbres hauran de complir les característiques especificades al projecte, pel que fa a la mida i al perímetre a 1 m del tronc, formació de les

perenne, Trifolium repens, Cynodon dactylon). La dosi de sembra serà de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra

branques i copa, així com la seva presentació.

curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d’alliberament lent, bio activador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica. La

La D.F. podrà demanar informació sobre les condicions de cultiu en el viver, les vegades que ha estat repicat, i podrà exigir que es compleixi la

hidrosembra es farà en dues passades. La primera passada s’aplicarà tota la barreja amb la llavor inclosa i la segona passada es farà sense

normativa especificada en les Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya.

llavor.

El subministrament de les espècies es farà en l’època adequada i en les millors condicions per a l’arbre o arbust en qüestió, és a dir, el transport
des del viver es realitzarà el mateix dia de la plantació. Les espècies es protegiran amb els medis adequats per no patir ferides i evitar que
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XARXA DE REG
La xarxa de reg s’executarà prèviament a la plantació de les espècies arbòries, herbàcies i arbustives amb la finalitat que les plantes disposin de
l’aigua necessària i d’evitar malmetre les plantacions.
L’entrada d’aigua de la xarxa disposarà de les vàlvules necessàries tipus: comptador i doble bypass mestre de 2 polzades.
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Les rasses seran de proporcions de 0,4 x 0,15 m. En cas de superposició amb altres rasses d’instal·lacions, aquestes transcorreran paral·leles o
segons determini la direcció facultativa. Les rasses seran rectilínies, anivellades a la base, homogènies i uniformes en tot el seu recorregut. En
cas de trobar pedres, runes o altres materials de rebuig, es sanejarà el terreny.
El rebliment de rasses es farà estrictament segons es defineix a continuació: primerament es disposarà a la base un llit de sorra garbellada
(sauló) de 15 cm, sobre aquest es col·locaran els tubs i s’acabarà d’omplir fent reblert i compactació per capes amb terres seleccionades de

El sistema de reg constarà de dues xarxes. Una xarxa de reg principal d’on penjaran els capçals de reg per degoteig i aspersió i una segona

l’excavació sense pedres. Tots els tubs portaran una banda de localització.

xarxa de boques de reg.

Caldrà protegir els tubs amb passa tubs de doble diàmetre interior PVC de 110 mm. que el de les instal·lacions d’aigua en totes les zones

La xarxa de reg s’iniciarà amb la connexió a la xarxa de reg existent. Es preveu la col·locació de l’escomesa amb un comptador volumètric de (8

pavimentades i a les zones de les grades.

m3/h), els ramals, les connexions i els permisos pertinents.

Les arquetes es construiran sempre en zones pavimentades, limitant amb les zones de prat o d’arbusts a regar, i no s’admetran arquetes en

Els automatismes de la xarxa de reg tenen per objectiu el control y la programació automàtica del reg. A través del programador s’automatitzarà
tota la instal·lació de la xarxa de reg amb una connexió directa entre les electrovàlvules i aquest. El sistema de programació serà modular de 8
estacions i elèctric, amb alimentació 24V i ampliable, i es connectarà als aparells de control i als elements governats, perfectament programat i
comprovat. El programador es col·locarà dins d’un armari exterior de planxa d'acer galvanitzat en calent de 2 mm de gruix, acabat pintat, dos
portes, de mides 1250x750x300mm, amb sostret i bancada de formigó.
El cablejat elèctric permetrà la transmissió de la senyal, de 2x6, amb conductors amb protecció especial contra interferències externes i internes.
La instal·lació comptarà també amb un manòmetre de glicerina i sensor de pluja. El manòmetre permetrà el control de la pressió de la xarxa i el
sensor de pluja serà regulable i de plàstic, calibrat i instal·lat a una alçada màxima de 3m, anirà penjat en alguna farola.

zones de prat
Degoteig
Per al reg per degoteig es col·locarà un bypass amb 3 vàlvules d'esfera manual de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle,
electrovàlvula 1’’ de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 v amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions
estanques, filtre metàl·lic de 300 micres. La instal·lació es realitzarà dins de pericó.
Per a cada zona de reg per degoteig es preveu una vàlvula de ventosa i una vàlvula de drenatge automàtica, ubicada també dins de pericons de
plàstics amb tapa verda. Aquestes vàlvules es col·locaran als punts alts i punts baixos de la instal·lació, respectivament.
La xarxa de reg per degoteig es comprovarà i es programarà amb el criteri d’aconseguir la dosis de reg necessària per a les plantes segons
l’època de l’any i per a cada sector de reg.

Cada quadrant de reg s’alimenta amb un tub principal PE 63mm, de la qual deriven les diferents zones de reg amb tub de PE50mm aspersió-

Pels arbres regats individualment, el tub de degoteig de 16 mm de diàmetre i 3,5l/h, amb els degoters inserits cada 30cm, aconseguint una

difusió, amb tub de PE32mm i tub de PE25mm en el cas del reg per degoteig. Tots els tubs seran de baixa densitat alimentària i 6 bars de

quantitat de 7 degoters per arbre. Els anells es disposaran al voltant del tronc de l’arbre, en forma d’anella no tancat per tal que sigui més

pressió.

manejable, la longitud del tub serà de 2 m. El tub es protegirà amb un dren de 50 mm i s’enterrarà 20cm per sota de la cota d’acabat. Les anelles
es finalitzaran amb tap terminal i collar de connexió a la xarxa. Les connexions seran en T segons model i sistema de muntatge de les marques.

Independent a la xarxa de reg principal sortirà la xarxa de boques de reg i per al reg, de PE50mm, de baixa densitat alimentària i 10 bars de

Per al reg de les plantes arbustives i herbàcies dels talussos, el tub de reg per degoteig és de 17 mm de diàmetre, amb degoters

pressió.

autocompensants integrats cada 40 cm. La instal·lació anirà soterrada 20 cm.
La instal.lació de reg per degoteig portarà una vàlvula de ventosa d’1” en el punt més alt i una vàlvula de rentat d’1” per al drenatge de la

Per a la zona de reg per difusió hi ha assignat un bypass sectorial, format per 3 vàlvules d'esfera manual de PVC tipus sandwich de racord pla i

instal·lació en el punt més baix, amb base de plàstic automàtica amb cos de polipropilè de 0,2 a 16 bars de pressió.

rosca mascle, electrovàlvula 1 ½” de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 v amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i
connexions estanques, tipus PGA. La instal·lació es realitzarà dins de pericó.
Difusió
Per al reg per degoteig es col·locarà un bypass amb 3 vàlvules d'esfera manual de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle,

Per a la zona de reg per difusió hi ha assignat un bypass sectorial, format per 3 vàlvules d'esfera manual de PVC tipus sandwich de ràcord pla i

electrovàlvula 1’’ de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 v amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions

rosca mascle, electrovàlvula 1 ½” de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 v amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i

estanques, filtre metàl·lic de 300 micres. La instal·lació es realitzarà dins de pericó.

connexions estanques, tipus PGA. La instal·lació es realitzarà dins de pericó.
Els difusors aeris disposaran de broquet giratori, amb un radi de 2 a 10m, vàlvula antidrenatge, regulador de pressió i aniran connectats al tub de

. Obra civil

50mm de diàmetre nominal amb una unió articulada.

L’obra civil del reg consisteix en l’execució de rasses i rebliments, construcció de passa tubs i arquetes pels mecanismes.
El pericó per a l’escomesa d’aigua i d’algunes electrovàlvules serà rectangular de 120X60X60 cm, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat,
arrebossat per dins amb morter de ciment 1:2:10 i llit de grava granítica de per a drens de 20 cm de gruix. La tapa serà articulada de fosa dúctil de
117 x 60 cm, de resistència B-150, amb tancament de seguretat.
S’ha comptat col·locar una arqueta de 120X60X60 cm per a cada 2 unitats d’electrovàlvules per tal de poder manipular correctament tots els
accessoris dins de l‘arqueta.
En els creuaments entre tubs es col·locarà una arqueta de registre de 40x40x40 cm.

Boques de reg
La xarxa de boques de reg constarà d’un tub de 50 mm de diàmetre nominal i 10 bars de pressió. A partir d’aquí s’instal·laran les vàlvules
necessàries per al correcte funcionament del reg.
Les boques es col·locaran a una distància màxima de 50 m entre sí, i seran de fosa amb ràcord tipus Barcelona. Cada boca de reg s’instal·larà
dins d’una arqueta prefabricada de fosa dúctil.
Les boques de reg seran de fossa, amb brida d’entrada ovalada de 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm, amb rosca interior 1
1/2''.
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MANTENIMENT
* Tota la instal·lació de reg es comprovarà que funcioni i es faran les proves d’estanqueïtat. L’ instal·lador farà una posta a punt i una programació
general del reg una vegada finalitzada l’obra.
ARBRES

I

ANY
II

III

IV

inspecció de la instal·lació de reg

V

1

Nº ANELLS

CABAL GOTER
L/H

GOTERS/ANELL

 TUB

CABAL

A3

13

8

0,0035

0,364

 25

A4

18

8

0,0035

0,504

 25

ARBUSTIVES
ml TUB

DIST. TUBS

NÚM. GOTERS

CABAL GOTER

CABAL
TOTAL

PÈRDUA DE
CÀRREGA

 TUB

P1

453,08

0,5

906,15

0,0023

2,08

 32

P2

453,08

0,5

906,15

0,0023

2,08

 32

P5

409,46

0,5

818,92

0,0023

1,88

 32

P7

352,07

0,5

704,14

0,0023

1,62

 32

DIST. TUBS

318,20

DIST. GOTERS

0,5

636,4

0,0023

 TUB

CABAL

 32

1,46

1

1

1

1

RADI DIFUSOR

GRAUS

CABAL ASPER.

CABAL

CABAL MÀXIM

 TUB

MPROTATOR3500
D1

D2

8

10,7

180º

0,65

5,2

1
MPROTATOR3000

10,7

90º

0,29

0,29

2
MPROTATOR3500

7

180º

0,32

0,64

1
MPROTATOR3000

10,7

360º

0,83

0,83

6,13

8

360º

0,7

4,2

2

8

180º

0,35

0,7

2

1

1

1

1

1

1

1

12

Durant el primer any de manteniment serà estrictament necessari destinar bona part dels recursos al control i eliminació de les possibles males
herbes que puguin aparèixer en parterres i altres superfícies vegetades. Aquest control serà clau per a la supervivència de les espècies
plantejades en el projecte i fins a aconseguir que aquestes entapissin els parterres verds.

I

ANY
II

III

IV

V

VI

1

1

reposició

X

XI

1

XII

total

1

4

totes les baixes

poda de manteniment

eixarcolat manual o químic, eliminació de males herbes,
restauració d'escossells i neteja

VII VIII IX

segons necessitats de cada espècie
1

1

2

tots els necessàries
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Aquest manteniment inclourà la reposició i recol·locació de les brides i els tutors i els tractaments fitosanitaris necessaris o la introducció de fauna
útil per al control biològic, els adobats dues vegades l’any i les podes de manteniment necessàries. El manteniment també inclourà la revisió del
funcionament i la reprogramació del sistema de reg cada canvi d’estació. Les feines es realitzaran amb el material, eines, maquinaria, vehicles i
elements de seguretat necessaris per a poder-les dur a terme adequadament.
Per al manteniment de les espècies arbustives i enfiladisses es preveu la reposició i control de la instal·lació de reg, els tractaments fitosanitaris

5,73

6

 50

4

d’1 any, a comptar des del dia de recepció d’obra.

tractaments fitosanitaris o lluita ecològica
Nº DIFUSORS

1

1

1

adobat
PRAT

total

tots els necessàries

inspecció de la instal·lació de reg
ml TUB

XII

Caldrà que el jardiner que executi l’obra dugui a terme el manteniment de totes les espècies vegetals del projecte durant el període de garantia

ARBUSTIVES, GRAMÍNIES I ENFILADISSES
ENFILADISSES

XI

1

1

tractaments fitosanitaris o lluita ecològica
eixarcolat manual o químic, eliminació de males herbes,
restauració d'escossells i neteja

X

totes les baixes

adobat
ARBRAT

VII VIII IX
1

reposició de marres

CÀLCULS DE REG

P8

VI

 50

necessaris i adobats així com la eliminació de males herbes.

HERBACIES

I

ANY
II

III

IV

inspecció de la instal·lació de reg

1

ressembres

1

adobat

1

tractaments fitosanitaris o lluita ecològica
Sega de superfícies i perfilat de vores

V

VI

VII VIII IX
1

X

1

XI

XII

total

1

4

1

2

1

2

tots els necessàries
1

1

1

3

En el cas dels prats, es revisarà la instal·lació de reg, es ressembraran les zones on no hagi crescut vegetació i presentin clapes, s’adobaran
totes les superfícies i s’aplicaran tractaments fitosanitaris en cas que sigui necessari.
El quadre adjunt mostra les freqüències que es consideren mínimes per al correcte manteniment dels arbres plantats.

ANNEXES (AN)
AN 5 PLA DE MANTENIMENT

PROJECTE D’URBANITZACIÓ I MILLORA DEL PASSEIG DE L’ESTACIÓ DE SALLENT
PLA DE MANTENIMENT

PROJECTE D’URBANITZACIÓ I MILLORA DEL PASSEIG DE L’ESTACIÓ DE SALLENT
PLA DE MANTENIMENT

PLA DE MANTENIMENT

1.4. Perforació i aireig.

En el present document es defineixen els criteris prevists per a la conservació i manteniment del Passeig de l’Estació de Sallent de
Bages.

Consisteix en la perforació mitjançant corró especial de la capa de pa d’herba, amb l’obligació d’extreure i evacuar els fragments
obtinguts mitjançant aquesta operació i amb aportació d’humus i sorra de sílice novament als orificis resultants.

Els criteris de manteniment de les zones verdes varien segons el caràcter de la vegetació i l’àmbit d’aplicació.

Freqüències mínimes i característiques:

Es descriuen els treballs de manteniment segons les característiques del material vegetal, així com s’indica la freqüència dels
treballs de conservació a realitzar:

Aireig amb perforació mitjançant rodets especials de la capa de pradera a una fondària de 15 cms. amb extracció i evacuació dels
fragments obtinguts.

1.
2.
3.
4.
5.

Conservació de prats
Conservació d’arbrat
Conservació d’arbustives i enfiladisses
Planning manteniment anual de jardineria
Conservació d’elements arquitectònics

La periodicitat dependrà segons la utilitat de la sega i el tipus de sòl (qualitat de les terres).
Freqüències mínimes:
- 1 cop/any mínim.

1.5. Reencebament (Aportació d’humus i sorra)
1.

CONSERVACIÓ DE PRATS

1.1. Sega de prats i retall de vores

Després de les operacions de perforació i escarificació, i a causa de l’ús, l’erosió o compactació, haurà d’aportar-se humus i sorra
reencebant ràpidament la pradera. Aquesta operació es durà a terme immediatament després d’un tall, amb una mescla d’humus i
sorra, que reomplint tots els buits, deixi al descobert les puntes de l'herba recentment tallada. A continuació del reencebament
haurà de passar-se el corró.

Pel que fa a les superfícies de pradera, la sega es realitzarà amb poca freqüència i els criteris de gestió es definiran segons el cicle
vital i les característiques fisiològiques de les espècies vegetals, no s’aconsella una alçada superior a 12cm.

En aquelles praderes on es produeix un desgast degut a la compactació pel trànsit de persones, caldrà realitzar l’operació amb
sorra rentada de riu de granulometria adient.

Les freqüències mínimes de sega seran:
- 1 cop /mes: de març a abril i de setembre a novembre, inclosos.
- 2 cops /mes: des de maig a juliol fins, inclosos.
- 3 cops /mes: a l’agost.

Dosis mínimes:
- 1/3 d’humus més 2/3 de sorra a la dosi de 4 Kg/m2

La sega i recollida de restes haurà de fer-se amb el grau de mecanització que es requereix segons les dimensions de les
superfícies a tractar. Així com cal realitzar el rampinat i neteja dels productes sobrants.
Cada cop que es realitzi una sega, de forma mecanitzada o manual, i segons les exigències de la zona i tipus d’enjardinament,
l’adjudicatari realitzarà els retalls de vores necessàries. El retall de vores es realitzarà de forma manual o mecànica prenent les
mesures de protecció necessàries per a no malmetre l’escorça del tronc ni el coll dels arbres. Es retallaran les vores i límits de les
àrees de prats urbans, amb l’objecte que la pradera no envaeixi les zones de camins, paviments o parterres, arrencant la part
sobrant amb sistema radicular inclòs, amb la corresponent neteja i eliminació de restes.

1.2. Escarda, eliminació de males herbes i neteja de superfícies verdes.
L’escarda o neteja d'herbes indesitjables, haurà de fer-se quan aquestes resultin visibles a la superfície de pradera i facin
desmerèixer el seu aspecte. L’eliminació podrà portar-se a terme de forma manual o bé utilitzant herbicides; en aquest últim cas,
seran els Serveis Municipals qui autoritzin l’aplicació dels herbicides selectius proposats, que garanteixi la supervivència de les
espècies utilitzades en la sembra i les altres plantes que componen el parc.

Freqüències mínimes i època:
- 1 cop/any, podent-se incrementar segons la zona i necessitats.
- Època de març preferentment.

1.6. Neteja de superfícies verdes.
Cal mantenir sempre netes de deixalles, papers, restes (orgànics o inorgànics) i elements estranys totes les superfícies verdes, de
pradera. Cal revisar i netejar diàriament les zones verdes del parc.
Freqüència mínima i època:
- 2 vegada/mes d’octubre a febrer, inclosos.
- 3 vegada/mes de març a juny, inclosos.
- 4 vegada/mes de juliol a setembre, inclosos.

1.7. Adobat.
Dos tipus:

A les praderes implantades de menys d’un any l’escarda es farà manualment eliminant tot el sistema radicular de les males herbes.

1.3. Escarificat (aireig superficial)
Amb aquesta operació es tallen les capes superficials del sòl, amb acumulacions de matèria orgànica, formadores de la capa de
feltre a base de fulles, rizomes, estolons, arrels....
Amb objecte d’airejar les capes superficials i les arrels s'utilitzarà la màquina de tall vertical alternant amb l’operació descrita abans
de la perforació d’aireig en profunditat.
Aireig amb màquina de tall vertical amb dos passes creuats arribant a una fondària de tall de 15 cms.
Freqüència:
- 1 vegada/any, tardor (octubre) i segons indicació dels Servei Municipal de Jardineria i Paisatge.

Adobat de fons
Adobat orgànic i químic a incorporar en els treballs de perforació del sòl, previs a qualsevol plantació barrejant-lo adequadament
amb les terres del terreny.
Dosi mínima:
- Incorporació en qualsevol plantació.
- Adob orgànic: 5 Kg/m2
- Adob mineral: 15/15/15 (N-P-K) 30 gr/m2
Adobat de cobertura.
S'haurà de fer els adobats necessaris que caldrà dur a terme fonamentalment a l’inici de la primavera (març-abril), un adobat
mineral o compost dels tres macroelements (Nitrogen, fòsfor i potassi) en quantitat no inferior als 80 grs/m2 i un altre a la tardor
(setembre-octubre), i un abonat orgànic a l’hivern (desembre-gener) en quantitat no inferior a 0,015 m3/m2 (1,5 m3/àrea).
Quan sigui necessari la Direcció Facultativa Municipal podrà fer augmentar la dosi i la freqüència d’aplicació dels adobs, a la
primavera podran arribar a quantitats no inferiors a 120 gr/m2 en dues o tres fases d’aplicació (40-60 grs. cada una) o fins i tot
superiors.
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Freqüència mínima i època:
- Adobat mineral (N/P/K): 1 cops/any primavera.
- Adobat orgànic: 1 cop/any hivern.
Es repartirà l’adob sobre tota la superfície regant tot seguit.
En qualsevol cas, la formulació, dosi de fertilitzants químics a utilitzar i freqüències d’aplicació, seran establertes pels Serveis
Municipals, en funció de les condicions fisicoquímiques del sòl i l’estat vegetatiu de la pradera, mitjançant els corresponents anàlisis,
si fossin necessàries.
Cal respectar la legislació vigent sobre sòls, adobs, fertilitzants, sanitat vegetal i medi ambient, adaptant-se a les noves normatives
d’àmbit Comunitari, Estatal o Autonòmic, que puguin sorgir especialment en relació amb el medi ambient i contaminació d'aigües
superficials i del subsòl.
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No s'acceptaran escocells marcats amb bordons més alts que el nivell de la vorera, ja que no permeten l’entrada d'aigües de pluja,
ni clotes no formades que no recullin l’aigua de reg i pluja.
L’arbre sempre haurà de quedar centrat, a excepció de plantacions en terrenys en pendent on l’arbre s'ubicarà a l’extrem inferior
de la clota o escocell.
Tots els escocells hauran de tenir el nivell de terra de 10 a 15 cms. per sota del paviment o sòl, per retenir tant les aigües de reg
com les de pluja, sense descalçar l’arbre ni les arrels, ni inclinar-lo.
En el cas d’existir qualsevol anomalia o deficiència en paviments, relligues, voreres, protectors, tutors o similars al voltant de
l'escocell, el contractista haurà de comunicar-ho per escrit immediatament als Serveis Municipals.
Per tal de trencar la crosta superficial del sòl de l’escocell o clota, amb la finalitat de fer-lo més permeable a l’aigua i a l’aire,
disminuir evaporació trencant capil·laritat del terreny i eliminant de pas totes les males herbes presents es realitzarà entrecavat i
neteja de les clotes i escocells amb una freqüència:

1.8. Tractaments fitosanitaris
Els escocells es mantindran nets de deixalles de qualsevol mena.
Es realitzaran periòdicament els tractaments aconsellables amb els productes adequats que disposarà l’adjudicatari.
En l’aplicació d’aquests tractaments s'utilitzaran mitjans, productes i procediments moderns, eficaços i no tòxics ni molestosos per a
les persones. Han d’ésser comunicats prèviament i per escrit, als Serveis Municipals, la fórmula, el mètode i la dosificació del
producte a emprar en cada cas. Les hores de tractament hauran de ser tals que no causin perjudici al veïnat, per la qual cosa es

Freqüència mínima i època:
- 10 vegada/mes de setembre a abril, inclosos.
- 15 vegada/mes de maig a agost, inclosos.

realitzaran en horari nocturn.
2.2. Entrecavat i restauració d’escossells
L’executor dels treballs de tractaments fitosanitaris i d’herbicides haurà d’estar inscrit en el registre oficial d'establiments i serveis
plaguicides en el Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya segons Decret 149/1997.
L’empresa adjudicatària serà responsable dels problemes de fitotoxicitat que pogués derivar-se dels tractaments, estant
degudament obligada a restituir els danys causats.
En les zones de tractament haurà d’evitar-se qualsevol perjudici a les persones i amb especial atenció als nens, i a les plantes i
animals domèstics.
Les zones tractades seran senyalitzades sigui quin sigui la categoria del producte utilitzar (A, B). Preferentment s'utilitzaran
productes de categoria A. Les gespes seran encintades, col·locant un cartell amb la llegenda “Gespa tractada - no passar”.
Igualment es mantindrà un servei de vigilància per a realitzar els tractaments específics adequats davant de l’aparició de qualsevol
tipus de malaltia o plaga.

Consisteix en l’acció de trencar la capa superficial de capitaritat que es forma en el sòl després dels regs. S'hauran de desfer els
trossos, extreure l’herba (escarda manual), i cavar lleugerament entre les plantacions.
S'haurà d’efectuar igualment en aquelles zones gribelles (terrenques) ocupades per arbres. Podran coincidir amb els treballs
d’escarda encara que necessàriament no haurà de ser així. La profunditat de cava serà de 12 a 15 cms., sense que afecti en cap
cas el sistema radicular de les espècies establertes. Es complementa amb el desfonament o cavada que es pot fer al mateix temps.
Freqüència mínima i època:
- 3 vegada/any, primavera, tardor i hivern.

2.3. Cavat i rasclonat
Tot tractament haurà d'anar acompanyat d’adob foliar i mullant, si aquests són compatibles.
- S'utilitzaran elements de treball d’ultra baix volum.
- Es controlarà el degoteig per evitar molèsties i inconvenients a persones i elements de la via pública.
- Es distribuirà el producte homogèniament i completament sobre tota la superfície de la planta.

El cavat consisteix en la renovació de terres del sòl i part del subsòl a la profunditat necessària en cada cas, manual o
mecànicament, separant les terres o cossos estranys, refinant la superfície del terreny retirant les restes obtingudes. Segons
indicacions de la Direcció Facultativa Municipal, en realitzar aquesta operació es retirarà o aportarà terres als massissos dels jardins i
clotes d’arbres. Es complementa amb les entrecavades, i es pot fer al mateix temps.
Freqüència mínima i època:
- 3 vegada/any, primavera, tardor i hivern.

2.

CONSERVACIÓ D’ARBRAT
Per evitar la compactació del sòl, tots els terrenys de qualsevol de les zones seran rampinats freqüentment i després de cada treball
d’entrecavat.

2.1. Escardes, neteja o eliminació de males herbes
Podran utilitzar-se dos sistemes:

2.4. Reencebat (aport de mulch)

Escarda manual
Consisteix en l’entrecavada de les zones ocupades per arbre. Aquest sistema serà normalment el més utilitzat.

Després de les operacions d’entrecavat i rasclonat, i a causa de l’ús, l’erosió o compactació, haurà d’aportar-se mulch, reencebant
ràpidament l’arbre.

Escarda química
Mitjançant l’aplicació d’herbicides selectius.
La seva utilització només pertocarà quan els Serveis Municipals ho consideren prudent, en qualsevol cas es comunicarà el tipus
d’herbicida que es vulgui utilitzar, lloc d’aplicació i dosi, que hauran de ser aprovats.

Dosis mínimes:
- Aport de 10cm d’escorça de pi.

Quan correspongui, a més a més de les zones ocupades per arbres, es tractaran altres superfícies sense plantació com potser:
camins, zones d’estar, terrenys utilitzables pendents d’ordenació, etc.
Tots els arbres hauran de tenir una clota o escocells proporcionat a la seva grandària i de manera que pugui recollir totes les aigües
de reg i de pluja natural.

Freqüències mínimes i època:
- 1 cop/any, podent-se incrementar segons la zona i necessitats.
- època de març preferentment.
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2.5. Adobat
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Freqüència mínima i època:
- 2 vegada/any, al març i al setembre.

Adobat químic mitjançant formulacions d’aquesta procedència.
La superfície a fertilitzar seran les ocupades pels arbres. En cas que els arbres estiguin damunt de parterres, ja siguin de pradera o
d’enfiladisses es tractarà tota la superfície.

El retall de vores es farà coincidir amb la poda , en els mesos de març i setembre, tot i així es farà un altre retall de vores al juny.

En ambdós casos, aquesta operació anirà seguida d’una tasca d’entrecavat amb la fi d’enterrar l’adob.

3.2. Eliminació de males herbes i entrecavat

Els adobs, fertilitzants, bio-nutrients, aminoàcids, etc., els aportarà l’adjudicatari.

Els treballs d’eliminació de males herbes es realitzaran periòdicament tant sigui de forma manual, mecànica o amb herbicida.
Seguidament es procedirà a realitzar una entrecavada a una profunditat màxima de 15 cms.

Freqüència mínima i època:
- 1 vegada/mes de febrer.

Es realitzarà periòdicament, i sempre posterior a l’eliminació de males herbes, a una profunditat de 15 cms. ja sigui forma manual
com mecànica.

2.6. Tractaments fitosanitaris
3.6. Cavat i rasclonat
- En les dates oportunes s'hauran de realitzar els tractaments preventius necessaris per impedir l’inici o propagació de qualsevol
plaga o malaia que pugui aparèixer en alguns dels arbres.
- En cas de plagues i malalties corrents a la zona o que es tingui coneixement de la seva existència, s’hauran de dur a terme
tractaments periòdics preventius, almenys dues vegades a l’any.

El cavat consisteix en la renovació de terres del sòl i part del subsòl a la profunditat necessària en cada cas, manual o
mecànicament, separant les terres o cossos estranys, refinant la superfície del terreny retirant les restes obtingudes. Segons
indicacions de la Direcció Facultativa Municipal, en realitzar aquesta operació es retirarà o aportarà terres als massissos dels
parterres d’arbustives i enfiladisses.

- S'hauran de realitzar tots els tractaments fitosanitaris necessaris encaminats a combatre fins a la seva total extinció, la malaltia o
plaga un cop desenvolupada.

Freqüència mínima i època:
- 3 vegada/any, primavera, tardor i hivern.

- S'haurà de mantenir vigilància per detectar qualsevol atac o malaltia imprevista, i així poder procedir al seu immediatament
combat, tant en atacs de pugó com per qualsevol altra plaga o malaltia.

3.4. Adobat.

- Cada tractament haurà d’anar acompanyat d’una incorporació d’adob foliar i mullant per estimular i adobar l’arbre.
- Els tractaments s'aplicaran mitjançant productes i procediments moderns, eficaços i no tòxics ni molestosos per a les persones,
aus ni mamífers. Categoria A.

Es realitzarà un adobament orgànic. Segons el volum de la planta, s'aportarà d’1 a 4 Kg. per unitat d’arbust, enterrant i barrejant
l’adob mitjançant una cavada.
L’adob mineral es realitzarà dos cops l’any, l’un a la tardor, que haurà de ser d’alliberació lenta, i l’altre a la primavera aportant un
adob complex.

-Dur a terme el tractament en hores que no causin problemes al veïnat i de mínima circulació rodada (de 6:00 a 10:00 hores del
matí i a última hora de la tarda i nit, especialment a partir de les 22:00 hores).

La dosi de l’adobament mineral variarà segons el port de l’arbust.

-No tractar en dies de vent ni en hores de forta insolació. No fer cap tractament en dies de pluja. Si plou després, repetir el
tractament.

3.5. Tractaments fitosanitaris.

-Disposar de tots els equips de seguretat per aïllar els treballadors dels productes fitosanitaris que s'apliquin i garantir la seva
seguretat mentre treballen a la via pública.

De forma preventiva i de forma mecànica segons l’època de l’any. Els productes fitosanitaris a utilitzar en cada moment seran
dictaminats per la Direcció Facultativa Municipal.

-Per realitzar els treballs, senyalitzar convenientment amb cons, tanques, cintes i senyals d’obra la via pública, i disposar d’un
treballador que avisi a persones i vehicles. En el cas d’existir important circulació rodada, avisar a la Policia Municipal per tal de
donar suport en el control del tràfic.

Sempre que sigui possible es dictaminarà el producte i la forma en què s'ha d’utilitzar per part dels tècnics Municipals.
Són vàlides per a aquest punt les especificacions esmentades a l’apartat 2.6.

- Utilitzar equips de treball d’ultra baix volum.
-Controlar el degoteig per evitar molèsties i inconvenients a persones i elements de la via pública.
-Distribuir el producte de forma homogènia i complerta sobre tota la superfície foliar.
-Els productes hauran de ser supervisats i aprovats per als serveis municipals de Jardineria, abans de ser utilitzats.

3.

CONSERVACIÓ D’ARBUSTIVES I ENFILADISSES

3.1. Poda i retall de vores
Vindrà marcada segons les característiques de la planta. L’època i forma l’especificarà la Direcció Facultativa Municipal.
Quan es tracti de tapitzants de plantes cobridores del sòl, que no admeten la sega, es reduiran, rebaixaran o podaran a l’alçada
desitjada, incloent-hi el rampinat.

4. INSPECCIÓ I CONSERVACIÓ DE TOTA LA INSTAL·LACIÓ DE REG
Caldrà preveure una inspecció i conservació de tota la instal·lació periòdicament. Es repararan els tubs en cas de fugues d’aigua i
es reposaran els mecanismes necessaris que s’hagin pogut malmetre o que no funcionin correctament. En cas de pèrdua de
material per vandalisme o altres desperfectes es comunicarà per escrit a l’Ajuntament.
Caldrà també el control i reparació de possibles avaries de la xarxa, substitució de les bateries dels programadors i de cada consola
de programació al final del període de manteniment, i el consum d’aigua durant aquest període. La inspecció i conservació del reg
es farà en el conjunt del passeig.

PROJECTE D’URBANITZACIÓ I MILLORA DEL PASSEIG DE L’ESTACIÓ DE SALLENT
PLA DE MANTENIMENT

5. PLA DE MANTENIMENT ANUAL DE JARDINERIA, A REVISAR PELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS

Altres aplicacions
En tots els casos que no es fixin condicions particulars respecte a treballs de conservació i manteniment, s’aplicaran les condicions
establertes al ‘Plec de condicions Tècniques Generals de Plantacions i Jardineria’ i la normativa general de l’esmentat plec.

ANY
ARBRES
inspecció de la instal·lació de reg
reposició de marres
adobat
tractaments fitosanitaris o lluita ecològica
eixarcolat manual o químic, eliminació de males herbes,
restauració d'escossells i neteja

I

II
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III

IV
1

V

VI

VII VIII IX
1
1

X

XI

XII
1

totes les baixes
1
tots els necessàries

1

total
4
2

Així doncs s’aplicaran:
-NTJ “Normes Tecnològiques de jardineria i paisatgisme” del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de
Catalunya
-Mètode de valoració de l’arbrat ornamental “Norma Granada”. Associació Espanyola de Parcs i Jardins públics. MAB-UNESCO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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-Guia de productes fitosanitaris del Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya amb normes i
legislació sobre plaguicides.

Caldrà que el jardiner que executi l’obra dugui a terme el manteniment de totes les espècies vegetals del projecte durant el període
de garantia d’1 any, a comptar des del dia de recepció d’obra.
Durant el primer any de manteniment serà estrictament necessari destinar bona part dels recursos al control i eliminació de les
possibles males herbes que puguin aparèixer en parterres i altres superfícies vegetades. Aquest control serà clau per a la
supervivència de les espècies plantejades en el projecte i fins a aconseguir que aquestes entapissin els parterres verds.

-Guia d’herbicides i fitorreguladors del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.
-Plec de condicions tècniques de partides d’obra d’urbanització. Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC).
- Pla de Manteniment del sistema de reg a pressió segons manual tècnic.
- Manual de Treball als talussos segons el departament de prevenció de Parcs i Jardins.

ANY
ARBUSTIVES, GRAMÍNIES I ENFILADISSES
inspecció de la instal·lació de reg
reposició
poda de manteniment
adobat
tractaments fitosanitaris o lluita ecològica
eixarcolat manual o químic, eliminació de males herbes,
restauració d'escossells i neteja

I

II

III

IV
1

V

VI

VII VIII IX
1
1

X

XI

XII
1

totes les baixes
segons necessitats de cada espècie
1
1
tots els necessàries

total
4

2

6. CONSERVACIÓ D’ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

S’apliquen els criteris considerats per la Direcció Facultativa, tenint en compte que el Tècnics Municipals seran qui estableixin el
manteniment definitiu.

6.1 Paviments tous
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12
ANY

Aquest manteniment inclourà la reposició i recol·locació de les brides i els tutors i els tractaments fitosanitaris necessaris o la
introducció de fauna útil per al control biològic, els adobats dues vegades l’any i les podes de manteniment necessàries. El
manteniment també inclourà la revisió del funcionament i la reprogramació del sistema de reg cada canvi d’estació. Les feines es
realitzaran amb el material, eines, maquinaria, vehicles i elements de seguretat necessaris per a poder-les dur a terme
adequadament.
Per al manteniment de les espècies arbustives i enfiladisses es preveu la reposició i control de la instal·lació de reg, els tractaments
fitosanitaris necessaris i adobats així com la eliminació de males herbes.

SAULÓ
eliminació de males herbes
rasclonat i reparació de solcs*
reposició de sauló
* preferentment després de cada pluja

I
2
1
1

II
2
1

III
2
1

IV
2
1

V
2
1

V

VI
2
1

VII VIII IX
2 2 2
1 1 1

X
2
1

XI
2
1

XII
2
1

total
24
12
1

VI VII VIII IX
segons criteri
1 1 1 1 1

X

XI

XII

1

1

1

total
12

6.2 Paviments durs
ANY
HERBACIES
inspecció de la instal·lació de reg
ressembres
adobat
tractaments fitosanitaris o lluita ecològica

I

Sega de superfícies i perfilat de vores

1

II

III

IV
1
1
1

V

VI

VII VIII IX X
1
1
1
1
tots els necessàries
1

XI

XII
1

1

total
4
2
2
3

En el cas dels prats, es revisarà la instal·lació de reg, es ressembraran les zones on no hagi crescut vegetació i presentin clapes,
s’adobaran totes les superfícies i s’aplicaran tractaments fitosanitaris en cas que sigui necessari.

ANY
FORMIIGÓ DESACTIVAT
reparacions
neteja amb aigua a pressió

I

II

III

IV

1

1

1

1

6.3 Pintures
6.3.1 Galvanitzats
Tots els elements metàl·lics van galvanitzats. Essent aquesta protecció d’alta resistència es preveu que el seu manteniment de
pintura es realitzi cada 10 anys.

El quadre adjunt mostra les freqüències que es consideren mínimes per al correcte manteniment dels arbres plantats.
6.3.2 Pintat de senyalització
La conservació d’aquesta pintura dependrà de la freqüència d’ús que es doni als aparcaments. Es preveu una pintada de nou cada
5 anys.

PROJECTE D’URBANITZACIÓ I MILLORA DEL PASSEIG DE L’ESTACIÓ DE SALLENT
PLA DE MANTENIMENT

6.3.3 Tractament bancs de fusta
Els bancs de fusta és recomanable tractar-los 2 cops l’any aplicant sobre la superfície de fusta oli especial per a fusta exterior.

6.3.4 Mobiliari Urbà
Les papereres, els fanals i en general tot el mobiliari urbà s’haurà d’inspeccionar freqüentment per comprovar el seu bon estat i
procurar un bon manteniment. Caldrà realitzar neteges de pintades, taques i grafittis de tot el mobiliari urbà segons criteri dels
Serveis Municipals. Caldrà desinfectar les papereres trimestralment
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AMIDAMENTS
Obra
Subobra
Capítol
Subcapítol

1

Pàg.:

AMIDAMENTS

u

REURBANITZACIÓ PASSEIG SALLENT
OBRA REURBANITZACIÓ
TREBALLS PREVIS
GEOTÈCNIC

6

F2194JL5
Num.

Realització d'un estudi geotècnic per tal de determinar les característiques del terreny on es realitzarà la
fonamentació del mur de gabions i la consolidació del talús de terra armada

M2

Text

Tipus

[C]

[D]

1.628,000 & ' ( )
1.628,000

[E]

[F]

918,000

1,000
F219PSL5
Num.

M2

Text

918,000

Demolició de paviment acabat amb granular, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
Tipus

[C]

[D]

1

[E]

[F]

697,250

F22113L2
Num.
1

M2

Text

Tipus

[C]

[D]

2730-2130.9

[E]

[F]

599,100

8

TOTAL Fórmula

599,100 & ' ( )
& ' ( )

K2192913
Num.

M2

Text

Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor
Tipus

[C]

[D]

1

TOTAL AMIDAMENT
FR12U035

Num.

U

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

2
3

Moreres
Plataners

unitats
33,000
5,000

9

F2135123
Num.

M3

Text

F219FBA0
Num.

M

Text

[C]

[D]

[E]

Tipus

F2135323

M3

38,000

[F]

56,350

[C]

[D]

[E]

[F]

42,200

1,000

0,500

TOTAL AMIDAMENT

Num.

Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir
Tipus

56,350 & ' ( )

Text

425,000

Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió
Tipus

[C]

1

[D]

[E]

[F]

11,750

0,500

4,000

Num.

M

Text

[C]

[D]

[E]

F2168731

M2

425,000
Num.

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir
Tipus

23,500

[F]

Text

Enderroc de paret de maó calat de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual
de runes sobre camió
Tipus

1

[C]

[D]

2,000

5,000

[E]

[F]

1,000

previsio

10,000

12

F2194XG5
Num.

Text

m2

10,000

[C]

[D]

[E]

[F]

F21B3001
Num.

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
Tipus

10,000 & ' ( )
10,000

10,000 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT
1

23,500 & ' ( )

TOTAL Fórmula

11

F219FFC0

TOTAL Fórmula

425,000 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

4

21,100 & ' ( )
21,100

TOTAL AMIDAMENT
1

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

10

3

TOTAL Fórmula

Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

33,000 & ' ( )
5,000 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1

T

[E]

56,350

599,100

Protecció d'arbre existent, format per taulers de fusta de pi tractada fins a 2 m d'alçària col·locats sobre el tronc
amb proteccions de poliestirè de 10x10x5mm, lligats amb filferro d'1,3 mm de gruix, amb muntatge i
desmuntatge, tot inclòs completament acabat.
Tipus

1

697,250

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

2

2

TOTAL Fórmula

697,250 & ' ( )

TOTAL AMIDAMENT
1

TOTAL Fórmula

918,000 & ' ( )

TOTAL AMIDAMENT

REURBANITZACIÓ PASSEIG SALLENT
OBRA REURBANITZACIÓ
TREBALLS PREVIS
ENDERROCS

2

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

1

7
01
0R
01
01

1.628,000
TOTAL AMIDAMENT

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Subobra
Capítol
Subcapítol

Pàg.:

1

01
0R
01
00

J2VGFGA1

1

1
2

Text

M

Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Tipus

[C]

[D]

173,750
34,200

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

173,750 & ' ( )
34,200 & ' ( )

TOTAL Fórmula

(85

(85
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AMIDAMENTS

Pàg.:

3

AMIDAMENTS
20

TOTAL AMIDAMENT
13

F216R243
Num.

M

Text

207,950

[C]

1

[D]

[E]

[F]

5,000

F21BPSM1
Num.

M

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

149,000

Num.

M

Text

[C]

1

[D]

[E]

104,720

Num.

M

Text

22

1
2

[C]

[D]

2,000
4,000

3,600
1,000

[E]

[F]

Num.

M2

Text

[C]

[D]

[E]

Text

Tipus

[C]

[D]

5,000

1,200

[E]

[F]

2,000

previsio

FDDZCAD5

U

Num.

Text

Desmuntatge, acopi i posterior muntatge a nova rasant de bastiment i tapa batent de registre circular de pou
existent, col·locat amb morter
Tipus

1

TOTAL Fórmula

2,000

[C]

[D]

[E]

[F]

6,000

6,000 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

FG1ACA49
Num.

U

Text

6,000

Desconnexionat, desmuntatge, acopi i posterior muntatge i connexionat d'armari exterior de control de semàfors
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

Num.

M

Text

[C]

[D]

[E]

F21QCAZ1

U

6,000
Num.

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
Tipus

1,000 & ' ( )
1,000

[F]

1

Text

Retirada de senyal de trànsit i el suport vertical, enderroc de daus de formigó, aplec per a posterior aprofitament
i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
Tipus

previsio

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

403,000
119,000

2

403,000 & ' ( )
119,000 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

26

F21DFG01

F21DQU02
Num.
1

Text

U

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió
Tipus

[C]

[D]

[E]

7,000

m

522,000
Num.

19

[F]

TOTAL Fórmula

1,000 & ' ( )

TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT
1

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

25

F2191306

TOTAL Fórmula

6,000 & ' ( )

TOTAL AMIDAMENT
18

TOTAL Fórmula

2,000 & ' ( )

TOTAL AMIDAMENT
1

TOTAL Fórmula

3,000

TOTAL AMIDAMENT

11,200

[F]

[F]

3,000 & ' ( )

7,200 & ' ( )
4,000 & ' ( )

[D]

[E]

Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

1

Demolició de gual de pedra natural, amb compressor i càrrega sobre camió
Tipus

[C]

TOTAL Fórmula

24

F219CAK1

5,000

3,000

U

TOTAL Fórmula

Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
Tipus

104,720

TOTAL AMIDAMENT
17

U

Text

F21Q2501
Num.

Demolició d'esglaó de pedra, ceràmica o formigó, amb compressor i càrrega sobre camió
Tipus

[F]

TOTAL AMIDAMENT

23

F219CAL1

[E]

5,000 & ' ( )

104,720 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

16

[D]

TOTAL Fórmula

149,000

[F]

[C]

5,000

1

Desmuntatge de barana de fusta, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Tipus

Tipus

previsio

F21Q1121
Num.

149,000 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

F21BPS01

21

5,000

[F]

Text

4

Demolició de pericó de 60x60x80 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

TOTAL AMIDAMENT

Desmuntatge de barrera de seguretat bionda, i demolició d'ancoratges clavats a terra i situats cada 2 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

1

15

1

U

TOTAL Fórmula

5,000 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

14

Num.

Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
Tipus

F21DCA02

Pàg.:

Text

1,000

Treballs de desmuntatge de tubs de fibrociment existents. Inclou la retirada, càrrega, i transport fins a la zona
d'acopi de residus. Inclou les mesures preventives i equips de protecció necessaris d'acord a l'establert al RD
396/2006.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

fibrociment
FIB80
3 FIB50
2

TOTAL Fórmula

390,000
45,000

390,000 & ' ( )
45,000 & ' ( )

7,000 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT
TOTAL AMIDAMENT

7,000

27
(85

FR6P1595

u

435,000

Trasplantament directe d'arbre planifoli > = 50 cm de perímetre de tronc aproximat, en el seu lloc definitiu. Inclou
repicat amb retroexcavadora i mitjans necessaris per a la formació del pa de terra amb mitjans manuals,
(85
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AMIDAMENTS

Pàg.:

5

AMIDAMENTS
9

excavació del clot de plantació de 150x150x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua, reblert del
clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, i càrrega de les terres sobrants a camió.
incloses les feines de preparació (poda de branques i protecció del tronc amb geotèxtil o manta de coco o yute),
transport de terres sobrant i cànon d'abocadament. regs i manteniment fins a la recepció definitiva de l'obra.
Num.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

10
11
12
13

TOTAL Fórmula

14
1
2

T
arbres a trasplantar_Morus alba

unitats
33,000

15

33,000 & ' ( )

16
17

TOTAL AMIDAMENT

33,000

18
19
20

Obra
Subobra
Capítol
Subcapítol

1

F2213422
Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

2

01
0R
01
02

Text

1
2
3
4
5
6
7
8

Excavació per a rebaix en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre
camió
Tipus

[C]

[D]

perfils
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21

F2261C0F
Num.

M3

21

REURBANITZACIÓ PASSEIG SALLENT
OBRA REURBANITZACIÓ
TREBALLS PREVIS
MOVIMENT DE TERRES

Text

perfils
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

M3

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

0,000
0,000
19,720
33,910
29,140
67,400
292,110
283,780
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
19,720
33,910
29,140
67,400
292,110
283,780
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

TOTAL AMIDAMENT

726,060

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

[C]

[D]

[E]

[F]

1
2

M2

Text

2

'
'
'
'
'
'
'

TOTAL AMIDAMENT

643,470

Tipus

[C]

[D]

18,600
180,000

Num.
1
2

M3

Text

[E]

[F]

0,500
0,500

Tipus

1

M2

Text

)
)
)
)
)
)
)

Tipus

(85

Num.
1

Text

bancs

M3

TOTAL Fórmula

[C]

[D]

[E]

18,600
180,000

4,000
0,500

0,500
0,500

[F]

TOTAL Fórmula

37,200 & ' ( )
45,000 & ' ( )
82,200

Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó hl-150/b/20 de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat des de camió

bancs

F3J1PSM9

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

99,300

[C]

[D]

60,000

0,500

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

30,000 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

(
(
(
(
(
(
(

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

Estructura de gabions, amb peces d'2x1x0'5 m de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 4,5
mm, i 5x10 cm de pas de malla, reblert amb pedra calcària d'aportació col·locada amb mitjans mecànics, amb la
cara exterior concertada, inclós part proporcional de peces especials

mur gravetat
mur carretera

F3Z113T1

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

9,300 & ' ( )
90,000 & ' ( )

TOTAL AMIDAMENT
3

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

Capa de neteja i anivellament de 30 cm de gruix de formigó hl-150/b/20 de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat des de camió

mur gravetat
mur carretera

F3J1PSM0

Num.

&
&
&
&
&
&
&

8,820
491,240
16,020
12,240
20,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
31,940
54,750
0,000

6

REURBANITZACIÓ PASSEIG SALLENT
OBRA REURBANITZACIÓ
ESTRUCTURES
MURS DE GABIONS

TOTAL Fórmula

0,000
4,320
0,000
0,000
0,000
0,000
4,140

8,820
491,240
16,020
12,240
20,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
31,940
54,750
0,000

TOTAL AMIDAMENT

4
0,000
4,320
0,000
0,000
0,000
0,000
4,140

01
0R
02
01

F3Z1PST1
Num.

Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del pm
Tipus

8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21

Obra
Subobra
Capítol
Subcapítol

1

Pàg.:

30,000

Estructura de gabions, amb peces d'2x0'5x0'5 m de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 4,5
mm, i 5x10 cm de pas de malla, reblert amb pedra calcària d'aportació col·locada amb mitjans mecànics, amb la
cara exterior concertada, inclós part proporcional de peces especials
Tipus

[C]

[D]

[E]

60,000

0,500

0,500

[F]

TOTAL Fórmula

15,000 & ' ( )
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AMIDAMENTS

Pàg.:

7

AMIDAMENTS
2

TOTAL AMIDAMENT
5

F3J1PSM2

Num.
1

M3

Tipus

mur gravetat

[C]

[D]

18,600

4,800

[E]

[F]

F3J1PSM3

Num.

M3

1

Tipus

[C]

1

sobre mur existent
2 mur gravetat

[D]

[E]

3

89,280

120,700
18,600

0,500
0,500

[F]

01
0R
02
02

1

F32G1000

Num.

m2

4

1

previsió zona resclosa
2 **

[C]

Num.

5

F227T00F
Num.
1

Text

arees

M2

[D]

[E]

[F]

6

Tipus

m3

[C]

[D]

[E]

0,200

1.303,000

Tipus

[C]

[D]

arees

M2

195,450

[F]

Text

Tipus

[C]

[D]

arees

260,600 & ' ( )
260,600

[E]

[F]

1.303,000

0,150

M

1.303,000
TOTAL AMIDAMENT

195,450 & ' ( )

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1.303,000 & ' ( )
1.303,000

Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i
fondària >= 6 cm

Text

Tipus

[C]

[D]

80,000

2,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

160,000 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Subobra
Capítol
Subcapítol
Apartat

119,500

[F]

TOTAL Fórmula

195,450

1.303,000

1

1

[E]

TOTAL Fórmula

Acabat superficial amb tractament desactivant per deixar l'àrid vist i neteja posterior amb aigua projectada

75,000 & ' ( )
44,500 & ' ( )

[D]

195,450 & ' ( )

Paviment de formigó sense additius HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic

Text

F9GZ2564
Num.

01
0R
03
01
02

F227T00F

M2

Text

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% pm
[C]

[D]

[E]

201,600
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

1.303,000 & ' ( )

2

F921R01J

M3

160,000

REURBANITZACIÓ PASSEIG SALLENT
OBRA REURBANITZACIÓ
PAVIMENTACIÓ
PAVIMENTS
PAVIMENT LLAMBORDA DE FORMIGÓ P2

Tipus

1

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% pm
[C]

0,150

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

REURBANITZACIÓ PASSEIG SALLENT
OBRA REURBANITZACIÓ
PAVIMENTACIÓ
PAVIMENTS
PAVIMENT DE FORMIGÓ P1

Tipus

1.303,000

TOTAL AMIDAMENT

Num.

1

[F]

Armadura per lloses de formigó ap500 sd amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15 cm
d:6-6 mm 6x2,2 m b500sd une-en 10080

arees

F9G8PSAS
Num.

75,000
44,500

01
0R
03
01
01

[E]

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Subobra
Capítol
Subcapítol
Apartat

M2

Text

F9G16445

1

REURBANITZACIÓ PASSEIG SALLENT
OBRA REURBANITZACIÓ
ESTRUCTURES
TERRA ARMADA

Tipus

[D]

TOTAL AMIDAMENT

69,650

Mur de terra armada amb geomalles d'alta durabilitat i resistència a la tracció i al lliscament segons
prescripcions tècniques de l'empresa instal·ladora. Inclou malla de filaments de poliéster d'alta tenacitat,
recobertes amb una vaina protectora de PVC. Frontal reforçat amb reixats metàl·lics hexagonals de Triple
Torsió tipus 8/10 galvanitzat Galfan i revestiment de pvc gris de diàmetre 2,70/3,70 mm. Inclou manta orgànica
de fibra de coco reforçada amb malla plàstica de funció anti-torsió o amb geomalla de polipropilè. Realitzat en
tongades de com a màxim 50cm. Inclou drenatges. Caldrà que una empresa homologada i especialitzada en
construcció de murs de terra armada realitzi el càlcul per a la seva construcció i posterior certificació. Partida
alçada a justificar

Text

[C]

TOTAL Fórmula

1

1

Tipus

arees

F9Z4MA16
Num.

60,350 & ' ( )
9,300 & ' ( )

TOTAL AMIDAMENT

Text

TOTAL AMIDAMENT

Estructura de gabions buida, amb peces d'2x1x0'5 m de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre
4,5 mm, i 5x10 cm de pas de malla, col·locada amb mitjans mecànics, inclós part proporcional de peces
especials

Text

Obra
Subobra
Capítol
Subcapítol

Num.

8

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al
98% del pm

TOTAL Fórmula

89,280 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

6

M3

15,000

Estructura de gabions, amb peces d'2x1x1m i de 2x1'5x1m de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de
diàmetre 4,5 mm, i 10x10 cm de pas de malla, reblert amb runa col·locada amb mitjans mecànics, inclós part
proporcional de peces especials

Text

F921R01J

Pàg.:

[F]

TOTAL Fórmula

201,600 & ' ( )
201,600

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al
98% del pm

1.303,000
(85
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AMIDAMENTS
Num.

Pàg.:

Text

Tipus

[C]

[D]

1

[E]

[F]

201,600

0,150

TOTAL AMIDAMENT
3

F9265H11
Num.

m3

Text

Tipus

[C]

[D]

Num.

1

M2

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

201,600

0,150

1

[E]

TOTAL Fórmula

[F]

Obra
Subobra
Capítol
Subcapítol
Apartat

1

Num.
1

M2

Text

1

3

[D]

[E]

[F]

118,000

Num.
1

M3

Text

[C]

[D]

f2

F9265H51
Num.
1

M3

Text

[C]

[D]

F2

F9E1320A
Num.

Text

M2

[E]

[F]

[C]

[F]

134,750

M3

118,000

0,150

Text

Tipus

[C]

[D]

F2

[D]

[F]

118,000

0,150

[E]

m3

134,750 & ' ( )
134,750

[E]

[F]

134,750

0,250

Text

Tipus

[C]

[D]

F2

F9J12P70
Num.
1

5

M2

Tipus

[C]

[D]

F2

[F]

134,750

0,200

Num.
1

TOTAL Fórmula

26,950 & ' ( )
26,950

[E]

[F]

134,750

M2

TOTAL Fórmula

134,750 & ' ( )
134,750

Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit bbtm, 11a b 50/70 amb betum
asfàltic de penetració, fibres i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix

Text

Tipus

[C]

F2

[D]

[E]

134,750

TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT

[F]

TOTAL Fórmula

134,750 & ' ( )
134,750

17,700 & ' ( )
17,700

[F]

[E]

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c60bf4 imp, amb dotació 1,5 kg/m2

Text

F9H3145A

33,688 & ' ( )
33,688

TOTAL AMIDAMENT

17,700 & ' ( )

TOTAL Fórmula

Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

17,700

[E]

TOTAL Fórmula

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al
98% del pm

TOTAL Fórmula

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de
250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland
Tipus

[E]

TOTAL AMIDAMENT
4

118,000

TOTAL AMIDAMENT
4

1

TOTAL Fórmula

Subbase de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
transport interior mecànic amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat
Tipus

[D]

118,000 & ' ( )

TOTAL AMIDAMENT
3

[C]

F2

F9265H11
Num.

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al
98% del pm
Tipus

Tipus

TOTAL AMIDAMENT

fase 2

F921R01J

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% pm

Text

F921R01J

1

TOTAL AMIDAMENT
2

REURBANITZACIÓ PASSEIG SALLENT
OBRA REURBANITZACIÓ
PAVIMENTACIÓ
PAVIMENTS
PAVIMENT ASFÀLTIC P4

TOTAL AMIDAMENT

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% pm
[C]

M2

201,600

REURBANITZACIÓ PASSEIG SALLENT
OBRA REURBANITZACIÓ
PAVIMENTACIÓ
PAVIMENTS
PAVIMENT DE PANOT P3

Tipus

118,000

TOTAL Fórmula

Num.

F227T00F

01
0R
03
01
04

F227T00F
Num.

2

1

118,000 & ' ( )

TOTAL AMIDAMENT

201,600 & ' ( )

TOTAL AMIDAMENT

01
0R
03
01
03

118,000

10

30,240 & ' ( )
30,240

201,600

Obra
Subobra
Capítol
Subcapítol
Apartat

F2

30,240 & ' ( )

Paviment de peces de formigó de forma rectangular 60x 40 cm i 7 cm de gruix, preu alt , col·locats amb morter
de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina

Text

Pàg.:

30,240

TOTAL AMIDAMENT
F9F5TE0F

AMIDAMENTS

TOTAL Fórmula

Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

1

4

9

TOTAL Fórmula

(85

Obra
Subobra
Capítol
Subcapítol
Apartat

01
0R
03
01
05

REURBANITZACIÓ PASSEIG SALLENT
OBRA REURBANITZACIÓ
PAVIMENTACIÓ
PAVIMENTS
PAVIMENT DE SAULÓ P5
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AMIDAMENTS

Pàg.:

11

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
1

F227T00F
Num.
1

M2

Text

Tipus

[C]

[D]

F2

[E]

[F]

758,000

4

TOTAL Fórmula

F96APSM1

Num.
1

M3

758,000

1

Text

Tipus

[C]

[D]

F2

Num.
1

m3

[E]

[F]

758,000

0,150

TOTAL Fórmula

5

Tipus

[C]

[D]

F2

FRB5PS01

1

Num.
1

M

Text

[F]

758,000

0,150

113,700 & ' ( )

6

R0

F96516E9

7

[D]

[E]

[F]

30,300

Num.
1

M

Text

[C]

R1

F96APSM2

Num.
1

Text

R2 5%

[C]

[D]

1

[C]

[F]

[D]

[E]

[F]

M

36,500

Text

R5 - Vorada plegada de xapa d'acer galvanitzat amb dos plecs, de 4 mm de gruix i 830 mm de
desenvolupament, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó
no estructural de 15 n/mm2 de resitència mínima a compressió
Tipus

[C]

R5

[D]

[E]

[F]

13,800

[E]

1.087,300

0,050

M

Text

8

Tipus

13,800 & ' ( )
13,800

[D]

[E]

[F]

208,500

m

Num.
1

Text

208,500 & ' ( )
208,500

[C]

R7

[D]

[E]

[F]

411,200

F981AG9F

M

Num.
1

Text

[C]

[D]

[E]

4,000

54,365 & ' ( )

(85

10

F981PG9F

U

[F]

TOTAL Fórmula

4,000 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

411,200

Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 60 cm
d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 n/mm2 de
resistència mínima a compressió
Tipus

vehicles bombers

TOTAL Fórmula

411,200 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

9

TOTAL Fórmula

R7 - Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades
amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc. Inclou base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual,
acabat reglejat
Tipus

230,700

[F]

[C]

R6

F97433EA

TOTAL Fórmula

R3 - Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 550 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resitència
mínima a compressió, amb un blec contenint el parterre de separació

TOTAL Fórmula

230,700 & ' ( )

[D]

TOTAL Fórmula

36,500 & ' ( )

TOTAL AMIDAMENT

R2 - Vorada plegada de xapa d'acer galvanitzat amb dos plecs, de 4 mm de gruix i 250 mm de
desenvolupament, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó
no estructural de 15 n/mm2 de resitència mínima a compressió
Tipus

[E]

36,500

30,300

230,700

M

Tipus

R4

F96APSM4

Num.

R1 - Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada c3 de 28x17 cm segons une
127340, de classe climàtica b, classe resistent a l'abrasió h i classe resistent a flexió u (r-6 mpa) segons une-en
1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20
a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
Tipus

25,500

R4 - Remat de paviment amb tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària, fixat amb barres
d'acer corrugat, previ perfilat manual del terreny per adaptar-lo al graonat

TOTAL Fórmula

30,300 & ' ( )

TOTAL AMIDAMENT
3

M

TOTAL Fórmula

25,500 & ' ( )

TOTAL AMIDAMENT

R0 - Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció 17x23 cm segons une 127340, de classe climàtica b,
classe resistent a l'abrasió h i classe resistent a flexió u (r-6 mpa) segons une-en 1340, col·locada sobre base
de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter
[C]

[F]

25,500

Text

F96APSM3

Num.

REURBANITZACIÓ PASSEIG SALLENT
OBRA REURBANITZACIÓ
PAVIMENTACIÓ
ENCINTATS, ESCOCELLS I GUALS

Tipus

[E]

TOTAL Fórmula

113,700

TOTAL AMIDAMENT
2

[D]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

1

01
0R
03
02

F965PSE9

R3

113,700 & ' ( )
113,700

TOTAL AMIDAMENT

1

[C]

Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Text

Obra
Subobra
Capítol
Subcapítol

Tipus

TOTAL AMIDAMENT

Num.

F932101F

Text

R3 - Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resitència
mínima a compressió

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al
98% del pm

TOTAL AMIDAMENT
3

M

758,000 & ' ( )

TOTAL AMIDAMENT
F921R01J

54,365

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% pm

Num.

2

12

4,000

Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 90 x 40 cm, amb la cantonada en forma
rectangular , d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó reciclat no estructural
(85
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AMIDAMENTS
Num.
1

Pàg.:

Text

Tipus

encontre escola-passeig

[C]

[D]

[E]

[F]

5,500

13

AMIDAMENTS
4

TOTAL Fórmula

5,500 & ' ( )
& ' ( )

3

F2422069
Num.

Pàg.:

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Text

Tipus

1

TOTAL AMIDAMENT
11

F9A23510
Num.

M3

Xarxa aigua potable
Xarxa Sanejament
3 Linia enllumenant Públic
4 Xarxa de telecomunicacions
2

5,500

Paviment de granulat de pedra granítica de grandària màxima 50 a 70 mm i cares trencades, amb estesa i
piconatge mecànics del material

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

60,000

0,100

0,200
5,000

5

entrega paviment contra banc
bancs
3 previsio

TOTAL AMIDAMENT

[C]

[D]

[E]

418,000
64,000
479,000
15,000

0,500
0,600
0,400
0,100

0,400
0,400
0,200

83,600
15,360
38,320
1,500

TOTAL AMIDAMENT

138,780

TOTAL Fórmula

1

2

1,200 & ' ( )
5,000 & ' ( )

F31521H1
Num.
1

6,200

m3

[F]

01
0R
04
01

REURBANITZACIÓ PASSEIG SALLENT
OBRA REURBANITZACIÓ
SERVEIS URBANS
OBRA CIVIL

6

Text

Tipus

Xarxa Sanejament

F222H422
Num.
1

1

F2225121
Num.

m3

Text

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat
Tipus

1

Xarxa aigua potable
2 Xarxa Sanejament
3 Linia enllumenant Públic
4 Xarxa Telecomunicacions

[C]

[D]

[E]

418,000
64,000
479,000
30,000

0,500
0,600
0,400
0,100

1,200
0,900
0,600
1,000

[F]

1,000

TOTAL AMIDAMENT
2

F228AB0F
Num.

m3

Text

[C]

[D]

64,000

0,210

Tipus

Xarxa aigua potable
2 Xarxa Sanejament
3 Linia enllumenant Públic
4 Xarxca Telecomunicacions

250,800
34,560
114,960
3,000

Num.
1

m3

Text

Xarxa aigua potable
Línia enllumenat públic
3 Xarxa de telecomunicacions
2

&
&
&
&

'
'
'
'

[E]

[F]

)
)
)
)

[C]

[D]

[E]

418,000
64,000
479,000
15,000

0,500
0,600
0,400
0,100

0,800
0,500
0,400

167,200
19,200
76,640
1,500

TOTAL AMIDAMENT

264,540

[C]

[D]

[E]

418,000
479,000
15,000

0,500
0,400
0,100

0,400
0,200

5

TOTAL AMIDAMENT

Text

Tipus

Xarxa de sanejament
Linia enllumenat públic

F978PGP1
Num.
1

[F]

[F]

8

[C]

[D]

[E]

[F]

2,700
21,965

m

TOTAL Fórmula

&
&
&
&
&

'
'
'
'
'

Num.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

TOTAL Fórmula

83,600 & ' (
38,320 & ' (
1,500 & ' (
& ' (

)
)
)
)

123,420

1

Tipus

Cuneta Sanejament

[C]

[D]

[E]

24,665

[F]

Fonamentació reubicació columnes

FN1216E4

01
0R
04
02
01

u

127,000

[C]

[D]

[E]

[F]

11,000

0,800

0,800

0,800

TOTAL Fórmula

5,632 & ' ( )
5,632

REURBANITZACIÓ PASSEIG SALLENT
OBRA REURBANITZACIÓ
SERVEIS URBANS
INSTAL.LACIONS
INSTAL·LACIÓ D'AIGUA POTABLE

Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 30x15 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada al senyal
AMIDAMENT DIRECTE

2
(85

Tipus

u

TOTAL Fórmula

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió

Text

FBB3B420

TOTAL Fórmula

127,000 & ' ( )

TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL Fórmula

2,700 & ' ( )
21,965 & ' ( )

127,000

m3

Obra
Subobra
Capítol
Subcapítol
Apartat

)
)
)
)

Rigola en forma de cuneta de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, de 40 cm d'amplària i de 30 a 35 cm d'alçària, acabat remolinat

Text

F31522H1

(
(
(
(

13,440

TOTAL AMIDAMENT

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de
25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant
Tipus

7

'
'
'
'

13,440 & ' ( )

TOTAL AMIDAMENT
(
(
(
(

&
&
&
&

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat

403,320

11

F228AM00

m3

TOTAL Fórmula

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

1

3

2

TOTAL Fórmula

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió

TOTAL AMIDAMENT
Obra
Subobra
Capítol
Subcapítol

14

1,000

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
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AMIDAMENTS

Pàg.:

15

resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
AMIDAMENT DIRECTE
3

FDK262B8

u

2,000

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
AMIDAMENT DIRECTE

4

FDKZH9B4

u

2,000

FJS1U045

u

FM21U105

u

FFB16655

Num.
1

m

Text

[C]

[D]

12,000

1,000

[E]

2

3

m

FFB1E625

m

[F]

FFB1F625

m

PA000002

u

PA000001

u

Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

m

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i de 100 a 130 mm d'alçària, sense perfil
lateral, amb reixa d'acer galvanitzat nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la
canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix
AMIDAMENT DIRECTE

4

FDD1A098

m

57,900

Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter
ciment 1:4
AMIDAMENT DIRECTE

FDDZ7DD4

u

2,500

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada, pas lliure de 600 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
AMIDAMENT DIRECTE

6

FDDZ51A8

u

1,000

Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat amb
morter ciment 1:4
AMIDAMENT DIRECTE

7

FDB17460

u

6,000

Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m
AMIDAMENT DIRECTE

1,200

418,000

8

FDK262D7

u

1,000

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
AMIDAMENT DIRECTE

9

FDKZHEB4

u

P.A. a justificar per a subministrament per a connexió a xarxa existent, inclou accessòris i maniobres de xarxa

6,000

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
AMIDAMENT DIRECTE

1,000
10

P.A. a justificar per a subministrament i col·locació de provisionals per garantir el servei durant les obres
AMIDAMENT DIRECTE

15,000

1,100

Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa. Inclou cinta de senyalització

AMIDAMENT DIRECTE
12

FD5H1288

12,000

Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa. Inclou cinta de senyalització

AMIDAMENT DIRECTE
11

m

48,000

TOTAL Fórmula

Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa. Inclou cinta de senyalització

AMIDAMENT DIRECTE
10

FD7J9425

12,000 & ' ( )

AMIDAMENT DIRECTE
9

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 4 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

1,000

5

FFB17655

m

AMIDAMENT DIRECTE

Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa. Inclou cinta de senyalització

TOTAL AMIDAMENT
8

FD7JG146

16

REURBANITZACIÓ PASSEIG SALLENT
OBRA REURBANITZACIÓ
SERVEIS URBANS
INSTAL.LACIONS
INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT PLUVIALS

5,000

Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de diàmetre amb racord Bombers, amb tap antirrobatori,
connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre, muntat en pericó soterrat

Tipus

connexió boques de reg

01
0R
04
02
02

AMIDAMENT DIRECTE

Boca de reg connectada a tub ø125, formada per collarí de presa 125-1 1/4´´, caixa de fosa per ubicació de
comptador, comptador DN30, fitings d'unió i boca de regada de fosa ràcord 45 mm, instal·lada.

AMIDAMENT DIRECTE
7

1

Pàg.:

2,000

AMIDAMENT DIRECTE
6

Obra
Subobra
Capítol
Subcapítol
Apartat

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
AMIDAMENT DIRECTE

5

AMIDAMENTS

FD5J6F08
Num.

1,000

1

(85

u

Text

unitats embornals

6,000

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de
10 cm de formigó HM-20/P/20/I
Tipus

[C]

15,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

15,000 & ' ( )
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AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
11

FD5ZBJA4
Num.
1

u

Tipus

unitats embornals

[C]

[D]

[E]

FD10E186

[F]

15,000

Num.
1

u

Tipus

unitats embornals

[C]

FD7JC186

[D]

[E]

[F]

FD5A5805

7

m

10,000

REURBANITZACIÓ PASSEIG SALLENT
OBRA REURBANITZACIÓ
SERVEIS URBANS
INSTAL.LACIONS
INSTAL·LACIÓ ENLLUMENANT PÚBLIC

FG319534
Num.

m

Text

FG380907

m

FGD1122E

u

Reubicació Columna planxa d'acer galvanitzat i lluminaries existent provinets de la mateixa obra de , de forma
troncocònica, dalçaria inferior a 10 m, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

01
0R
04
02
04

FDK26A17

u

FDK26E17

u

[C]

11,000

REURBANITZACIÓ PASSEIG SALLENT
OBRA REURBANITZACIÓ
SERVEIS URBANS
INSTAL.LACIONS
INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

561,750

[D]

[E]

[F]

550,000

2,000

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
AMIDAMENT DIRECTE

3

FDK26J17

u

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x
2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

3,000

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

TOTAL Fórmula

FG22TD1K

m

550,000 & ' ( )
550,000

Num.

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

1

AMIDAMENT DIRECTE
4

u

25,000

AMIDAMENT DIRECTE

TOTAL AMIDAMENT
3

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x
10 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Tipus

Interior Columnes

FHM11J90

Obra
Subobra
Capítol
Subcapítol
Apartat

4
1

u

AMIDAMENT DIRECTE

1

AMIDAMENT DIRECTE
2

FDKZH9C4

25,000

AMIDAMENT DIRECTE

2
FG319564

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
AMIDAMENT DIRECTE

8

Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 80 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant
fins a 50 cm per sobre del dren

01
0R
04
02
03

619,000

10,000

AMIDAMENT DIRECTE

1

u

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 160 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

m

Obra
Subobra
Capítol
Subcapítol
Apartat

FDK262B7

TOTAL Fórmula

15,000

13,000

AMIDAMENT DIRECTE
6

18

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada. Inclou cinta de senyalització

15,000 & ' ( )

AMIDAMENT DIRECTE
14

m

TOTAL Fórmula

15,000

15,000

m

FG22TD1K

15,000 & ' ( )

TOTAL AMIDAMENT
13

5

Connexió d'embornal a clavegueró existent, amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular
SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets i accessòris, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

Text

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE

Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb morter

Text

AMIDAMENTS

15,000

TOTAL AMIDAMENT
12

17

Text

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada. Inclou cinta de senyalització
Tipus

Partida Alçada a Justificar

561,000

[C]

[D]

18,000

0,100

[E]

(85

5

FG22TK1K

m

TOTAL Fórmula

1,800 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de gruix, de 1000 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra

[F]

1,800

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada. Inclou cinta de senyalització
(85
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AMIDAMENTS
Num.
1

Pàg.:

Text

Tipus

Partida alçada a justificar

[C]

[D]

1.004,000

0,100

[E]

[F]

19

AMIDAMENTS
Capítol
Subcapítol

TOTAL Fórmula

1

100,400

FBBZCA20
Num.

1

01
0R
05
01

FB12PSAM

Num.

M

1

REURBANITZACIÓ PASSEIG SALLENT
OBRA REURBANITZACIÓ
ELEMENTS URBANS
BARANES

Tipus

[C]

1

barana
2 previsió porta

2

[D]

[E]

[F]

138,100
15,000

01
0R
05
02

FQ223220
Num.

U

Num.
1

1

[C]

1

[D]

[E]

[F]

FQ11PS12

Num.

U

1

U

[C]

[E]

26,000

1

2

3,000

Tipus

previsio

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

3,000 & ' ( )
3,000

M2

REURBANITZACIÓ PASSEIG SALLENT
OBRA REURBANITZACIÓ
SENYALITZACIÓ
HORITZONTAL

Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus p-rr, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Text

Tipus

[C]

previsio

[D]

[E]

[F]

250,000

m2

Text

Tipus

previsio

[F]

Obra
Subobra
Capítol

1

TOTAL Fórmula

26,000

01
GR
01

F2R54265
Num.

250,000 & ' ( )
250,000

[C]

[D]

455,000

0,150

[E]

[F]

M3

Text

volum estudi gestió de residus
fibrociment
3 esponjament
5

(85

TOTAL Fórmula

68,250 & ' ( )
68,250

REURBANITZACIÓ PASSEIG SALLENT
GESTIÓ DE RESIDUS
RESIDUS ENDERROCS

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
Tipus

1

REURBANITZACIÓ PASSEIG SALLENT
OBRA REURBANITZACIÓ

TOTAL Fórmula

Eliminació de marques vials de pintura mitjançant fressat

2

01
0R

3,000

3,000

01
0R
06
02

M21BU020
Num.

26,000 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Subobra

3,000 & ' ( )

TOTAL AMIDAMENT

[D]

TOTAL Fórmula

Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe ra2, fixada mecànicament

REURBANITZACIÓ PASSEIG SALLENT
OBRA REURBANITZACIÓ
ELEMENTS URBANS
BANCS

Tipus

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Banc de posts de pi roig tractat en autoclau de 200x50x50 mm, de 2,00 m de llargària, sense respatller i amb
remats laterals del mateix tauló, col·locat amb fixacions mecàniques sobre mur de gabions, i amb
desenvolupament 60+20 cm i de 2,00 m de llargària

Text

[E]

3,000

Text

FBA31517

1

1

[D]

TOTAL Fórmula

3,000 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

01
0R
05
03

previsio

Obra
Subobra
Capítol
Subcapítol

153,100

3,000

Obra
Subobra
Capítol
Subcapítol

[C]

TOTAL AMIDAMENT

REURBANITZACIÓ PASSEIG SALLENT
OBRA REURBANITZACIÓ
ELEMENTS URBANS
MOBILIARI URBÀ

Tipus

Tipus

TOTAL Fórmula

Paperera mural de planxa d'acer corten acabada amb pintura color negre forja, de 25 l de capacitat, col·locada
sobre paraments verticals amb fixacions mecàniques

Text

Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre, col·locat a terra formigonat

Text

FBB13251

Num.

1

M

138,100 & ' ( )
15,000 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Subobra
Capítol
Subcapítol

SENYALITZACIÓ
VERTICAL

TOTAL AMIDAMENT

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d.50 mm, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles de
pleitina de 105x5x1 cm cada 10 cm, de 145 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella

Text

06
01

20

100,400 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Subobra
Capítol
Subcapítol

Pàg.:

P

[C]

318,600
6,000
35,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

318,600 & ' ( )
6,000 & ' ( )
113,610 3(525,*(1
**&
& ' ( )
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AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
2

F2RA7580

Num.
1
2

M3

21

Tipus

volum estudi gestió de residus
esponjament

P

[C]

[D]

[E]

[F]

318,600
35,000

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

318,600 & ' ( )
111,510 3(525,*(1
**&
& ' ( )

4

Obra
Subobra
Capítol

1

01
GR
02

F2R24200
Num.

TOTAL AMIDAMENT
3

F2RA7FD0

Num.

kg

Text

430,110

2

[C]

[D]

390,000
45,000

27,000
19,000

[E]

[F]

3
4
5

TOTAL Fórmula

6
7

1

fibrociment
FIB80
3 FIB50
2

TOTAL AMIDAMENT
4

F2R35065
Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

M3

Text

moviment de terres
1
2
serveis urbans
Xarxa aigua potable
Xarxa Sanejament
Linia enllumenant Públic
Xarxa de telecomunicacions
esponjament

[C]

[D]

[E]

[F]

P

0,500
0,600
0,400
0,100

0,400
0,400
0,200

K2RA7LP0
Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

M3

Text

moviment de terres
1
2
serveis urbans
Xarxa aigua potable
Xarxa Sanejament
Linia enllumenant Públic
Xarxa de telecomunicacions
esponjament

Text

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons real decreto 105/2008,
amb mitjans manuals
Tipus

T
formigo
granulars
petris
metalls
fusta
plàstics
paper i cartró
altres

[C]

[D]

m3 residus
71,800
71,800
71,800
71,800
71,800
71,800
71,800
71,800

%
0,300
0,300
0,100
0,050
0,100
0,050
0,050
0,050

2

F2R54265
Num.

M3

[C]

[D]

[E]

Text

Tipus

Residus Obra Nova (sense vegetació)

[C]

[D]

3.590,000

0,020

726,060 & ' ( )
-643,470 & ' ( )
& ' ( )
& ' ( )
& ' ( )
& ' ( )
3(525,*(1
**&

3

F2RA63G0
Num.

M3

Text

T

2

granulars
3 petris
4 altres

F2RA61H0

726,060 & ' ( )
-643,470 & ' ( )

P

0,500
0,600
0,400
0,100

0,400
0,400
0,200

83,600
45,840
38,320
1,500
50,370

& ' ( )
& ' ( )
& ' ( )
& ' ( )
3(525,*(1
**&

Text

5

Tipus

T

Text

M3

'
'
'
'
'
'
'
'

(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

71,800 & ' ( )
71,800

[C]

[D]

m3 residus
71,800
71,800
71,800

%
0,300
0,100
0,050

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

21,540 & ' ( )
7,180 & ' ( )
3,590 & ' ( )
32,310

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

formigo

F2RA6770

&
&
&
&
&
&
&
&

71,800

[C]

[D]

m3 residus
71,800

%
0,300

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

21,540 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

Num.

(85

M3

1
2

418,000
191,000
479,000
15,000
20,000

21,540
21,540
7,180
3,590
7,180
3,590
3,590
3,590

TOTAL AMIDAMENT
4

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)
Tipus

1

Num.

726,060
-643,47

[F]

TOTAL AMIDAMENT

302,220

[F]

[E]

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)
Tipus

302,220

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

83,600
45,840
38,320
1,500
50,370

TOTAL AMIDAMENT
5

9

1

726,060
-643,47
418,000
191,000
479,000
15,000
20,000

M3

11.385,000

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
Tipus

8

10.530,000 & ' ( )
855,000 & ' ( )

22

REURBANITZACIÓ PASSEIG SALLENT
GESTIÓ DE RESIDUS
RESIDUS D'OBRA NOVA

1

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0.9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Tipus

Pàg.:

438,210

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

Text

AMIDAMENTS

21,540

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula
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AMIDAMENTS

Pàg.:

1
2

T
plàstics

m3 residus
71,800

%
0,050

3,590 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

6

F2RA6960

Num.

M3

3,590

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

Text

Tipus

1
2

T
paper i cartró

[C]

[D]

m3 residus
71,800

%
0,050

[E]

[F]

F2RA6680

Num.

M3

3,590

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

Text

Tipus

1
2

T
metalls

[C]

[D]

m3 residus
71,800

%
0,050

[E]

[F]

F2RA6890

Num.

M3

3,590

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

Text

Tipus

1
2

T
fusta

[C]

[D]

m3 residus
71,800

%
0,100

[E]

[F]

1

01
SS

PPA000SS
Num.
1

Text

Pa

TOTAL Fórmula

7,180 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Subobra

TOTAL Fórmula

3,590 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

8

TOTAL Fórmula

3,590 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

7

23

7,180

REURBANITZACIÓ PASSEIG SALLENT
SEGURETAT I SALUT

Partida alçada d'abonament integre per la seguretat i salut a l'obra, en base a l'estudi i el pla de seguretat i salut.
Tipus

[C]

[D]

[E]

1,000

[F]

TOTAL Fórmula

1,000 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

1,000
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PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

Reurbanització Passeig Sallent

Subobra

0R

Obra reurbanització

Capítol

01

Treballs previs

Subcapítol

00

Geotècnic

1 J2VGFGA1

TOTAL

u

Subcapítol

Realització d'un estudi geotècnic per tal de determinar les
característiques del terreny on es realitzarà la fonamentació del mur
de gabions i la consolidació del talús de terra armada (P - 121)

618,00

1,000

01.0R.01.00

Obra

01

Reurbanització Passeig Sallent

Subobra

0R

Obra reurbanització

Capítol

01

Treballs previs

Subcapítol

01

Enderrocs

1

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 22)

0,63

599,100

377,43

2 FR12U035

U

Protecció d'arbre existent, format per taulers de fusta de pi tractada
fins a 2 m d'alçària col·locats sobre el tronc amb proteccions de
poliestirè de 10x10x5mm, lligats amb filferro d'1,3 mm de gruix, amb
muntatge i desmuntatge, tot inclòs completament acabat. (P - 118)

47,42

38,000

1.801,96

3 F219FBA0

M

Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 10)

5,22

425,000

2.218,50

4 F219FFC0

M

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir (P - 11)

8,70

10,000

87,00

5 F2194XG5

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 7)

4,13

1.628,000

6.723,64

6 F2194JL5

M2

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20
cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 6)

5,74

918,000

5.269,32

7 F219PSL5

M2

Demolició de paviment acabat amb granular, de fins a 20 cm de gruix i
més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 12)

5,33

697,250

3.716,34

8 K2192913

M2

Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 122)

12,48

56,350

703,25

M3

Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió (P - 1)

32,56

21,100

687,02

10 F2135323

M3

Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 2)

60,69

23,500

1.426,22

11 F2168731

M2

Enderroc de paret de maó calat de 15 cm de gruix, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre
camió (P - 3)

2,11

10,000

21,10

12 F21B3001

M

Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió (P - 13)

19,47

207,950

4.048,79

13 F216R243

M

Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i
enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 4)

4,63

5,000

23,15

14 F21BPSM1

M

Desmuntatge de barrera de seguretat bionda, i demolició d'ancoratges
clavats a terra i situats cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió (P - 15)

7,88

149,000

1.174,12

EUR

2

M

Desmuntatge de barana de fusta, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió (P - 14)

15,67

104,720

1.640,96

16 F219CAL1

M

Demolició d'esglaó de pedra, ceràmica o formigó, amb compressor i
càrrega sobre camió (P - 9)

3,23

11,200

36,18

17 F219CAK1

M2

Demolició de gual de pedra natural, amb compressor i càrrega sobre
camió (P - 8)

13,14

6,000

78,84

18 F2191306

M

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor (P - 5)

4,46

522,000

2.328,12

19 F21DQU02

U

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 18)

8,66

7,000

60,62

20 F21DCA02

U

Demolició de pericó de 60x60x80 cm, de parets de 30 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 16)

10,75

5,000

53,75

21 F21Q1121

U

Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària,
enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 19)

12,07

3,000

36,21

22 F21Q2501

U

Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor (P - 20)

5,05

2,000

10,10

23 FDDZCAD5

U

Desmuntatge, acopi i posterior muntatge a nova rasant de bastiment i
tapa batent de registre circular de pou existent, col·locat amb morter
(P - 91)

65,36

6,000

392,16

24 FG1ACA49

U

Desconnexionat, desmuntatge, acopi i posterior muntatge
connexionat d'armari exterior de control de semàfors (P - 105)

i

86,42

1,000

86,42

25 F21QCAZ1

U

Retirada de senyal de trànsit i el suport vertical, enderroc de daus de
formigó, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 21)

7,20

1,000

7,20

26 F21DFG01

m

Treballs de desmuntatge de tubs de fibrociment existents. Inclou la
retirada, càrrega, i transport fins a la zona d'acopi de residus. Inclou
les mesures preventives i equips de protecció necessaris d'acord a
l'establert al RD 396/2006. (P - 17)

9,45

435,000

4.110,75

27 FR6P1595

u

Trasplantament directe d'arbre planifoli > = 50 cm de perímetre de
tronc aproximat, en el seu lloc definitiu. Inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans necessaris per a la formació del pa de terra
amb mitjans manuals, excavació del clot de plantació de 150x150x80
cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua, reblert del clot
amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, i
càrrega de les terres sobrants a camió. incloses les feines de
preparació (poda de branques i protecció del tronc amb geotèxtil o
manta de coco o yute), transport de terres sobrant i cànon
d'abocadament. regs i manteniment fins a la recepció definitiva de
l'obra. (P - 119)

318,94

33,000

10.525,02

618,00

M2

Pàg.:

15 F21BPS01

618,00

1 F22113L2

9 F2135123

PRESSUPOST

TOTAL

Subcapítol

01.0R.01.01

Obra

01

Reurbanització Passeig Sallent

Subobra

0R

Obra reurbanització

Capítol

01

Treballs previs

Subcapítol

02

Moviment de terres

47.644,17

1 F2213422

M3

Excavació per a rebaix en terreny compacte (spt 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 23)

3,82

726,060

2.773,55

2 F2261C0F

M3

Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95 % del pm (P - 26)

6,29

643,470

4.047,43

TOTAL

Subcapítol

01.0R.01.02

6.820,98

EUR
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Arquitectes: Feu i Godoy Arquitectes SLP
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PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

Reurbanització Passeig Sallent

Subobra

0R

Obra reurbanització

Capítol

02

Estructures

Subcapítol

01

Murs de gabions

1 F3Z1PST1

2 F3J1PSM0

3 F3Z113T1

4 F3J1PSM9

5 F3J1PSM2

6 F3J1PSM3

TOTAL

M2

M3

M2

M3

M3

M3

Subcapítol

29,24

Estructura de gabions, amb peces d'2x1x0'5 m de tela metàl·lica de
filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 4,5 mm, i 5x10 cm de pas de
malla, reblert amb pedra calcària d'aportació col·locada amb mitjans
mecànics, amb la cara exterior concertada, inclós part proporcional de
peces especials (P - 45)

76,24

Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó
hl-150/b/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió (P - 49)

16,18

Estructura de gabions, amb peces d'2x0'5x0'5 m de tela metàl·lica de
filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 4,5 mm, i 5x10 cm de pas de
malla, reblert amb pedra calcària d'aportació col·locada amb mitjans
mecànics, amb la cara exterior concertada, inclós part proporcional de
peces especials (P - 48)

77,19

72,15

Estructura de gabions buida, amb peces d'2x1x0'5 m de tela metàl·lica
de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 4,5 mm, i 5x10 cm de pas de
malla, col·locada amb mitjans mecànics, inclós part proporcional de
peces especials (P - 47)

55,77

Subobra

0R

Obra reurbanització

Capítol

02

Estructures

Subcapítol

02

Terra Armada

TOTAL

m2

Subcapítol

82,200

30,000

15,000

89,280

69,650

01.0R.02.01
Reurbanització Passeig Sallent

1 F32G1000

99,300

Mur de terra armada amb geomalles d'alta durabilitat i resistència a la
tracció i al lliscament segons prescripcions tècniques de l'empresa
instal·ladora. Inclou malla de filaments de poliéster d'alta tenacitat,
recobertes amb una vaina protectora de PVC. Frontal reforçat amb
reixats metàl·lics hexagonals de Triple Torsió tipus 8/10 galvanitzat
Galfan i revestiment de pvc gris de diàmetre 2,70/3,70 mm. Inclou
manta orgànica de fibra de coco reforçada amb malla plàstica de
funció anti-torsió o amb geomalla de polipropilè. Realitzat en tongades
de com a màxim 50cm. Inclou drenatges. Caldrà que una empresa
homologada i especialitzada en construcció de murs de terra armada
realitzi el càlcul per a la seva construcció i posterior certificació.
Partida alçada a justificar (P - 44)
01.0R.02.02

Obra

01

Reurbanització Passeig Sallent

Subobra

0R

Obra reurbanització

Capítol

03

Pavimentació

Subcapítol

01

Paviments

119,500

Paviment de formigó P1

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
pm (P - 27)

0,78

1.303,000

1.016,34

2 F921R01J

M3

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 98% del pm (P - 51)

15,92

195,450

3.111,56

3 F9Z4MA16

M2

Armadura per lloses de formigó ap500 sd amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer me 15x15 cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500sd
une-en 10080 (P - 73)

4,10

260,600

1.068,46

4 F9G16445

m3

Paviment de formigó sense additius HA-30/B/20/IIa+E de consistència
tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió,
estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic (P - 68)

104,94

195,450

20.510,52

5 F9G8PSAS

M2

Acabat superficial amb tractament desactivant per deixar l'àrid vist i
neteja posterior amb aigua projectada (P - 69)

5,23

1.303,000

6.814,69

6 F9GZ2564

M

Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt
de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 6 cm (P - 70)

5,92

160,000

947,20

1.157,85

6.441,55

4

M2

6.266,93

Apartat

01.0R.03.01.01

Obra

01

Reurbanització Passeig Sallent

Subobra

0R

Obra reurbanització

Capítol

03

Pavimentació

Subcapítol

01

Paviments

Apartat

02

Paviment llamborda de formigó P2

33.468,77

3.884,38

21.139,64

91,72

01

2.903,53

485,40

Pàg.:

1 F227T00F

TOTAL

Estructura de gabions, amb peces d'2x1x1m i de 2x1'5x1m de tela
metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 4,5 mm, i 10x10 cm
de pas de malla, reblert amb runa col·locada amb mitjans mecànics,
inclós part proporcional de peces especials (P - 46)

01

PRESSUPOST
Apartat

Capa de neteja i anivellament de 30 cm de gruix de formigó
hl-150/b/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió (P - 50)

Obra

3

10.960,54

1 F227T00F

M2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
pm (P - 27)

0,78

201,600

157,25

2 F921R01J

M3

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 98% del pm (P - 51)

15,92

30,240

481,42

3 F9265H11

m3

Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat
manual, amb acabat reglejat (P - 52)

89,06

30,240

2.693,17

4 F9F5TE0F

M2

Paviment de peces de formigó de forma rectangular 60x 40 cm i 7 cm
de gruix, preu alt , col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de
junts amb sorra fina (P - 67)

39,56

201,600

7.975,30

TOTAL

Apartat

01.0R.03.01.02

Obra

01

Reurbanització Passeig Sallent

Subobra

0R

Obra reurbanització

Capítol

03

Pavimentació

Subcapítol

01

Paviments

Apartat

03

Paviment de panot P3

1 F227T00F

M2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
pm (P - 27)

0,78

118,000

92,04

2 F921R01J

M3

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 98% del pm (P - 51)

15,92

17,700

281,78

3 F9265H51

M3

Subbase de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic
amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat (P - 53)

98,18

17,700

1.737,79

10.960,54

EUR

11.307,14

EUR
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PRESSUPOST
4 F9E1320A

TOTAL

M2

Apartat

Pàg.:
Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 66)

29,24

118,000

01.0R.03.01.03

Obra

01

Reurbanització Passeig Sallent

Subobra

0R

Obra reurbanització

Capítol

03

Pavimentació

Subcapítol

01

Paviments

Apartat

04

Paviment asfàltic P4

5

3.450,32

M2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
pm (P - 27)

0,78

134,750

105,11

2 F921R01J

M3

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 98% del pm (P - 51)

15,92

33,688

536,31

3 F9265H11

m3

Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat
manual, amb acabat reglejat (P - 52)

89,06

26,950

2.400,17

4 F9J12P70

M2

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c60bf4 imp,
amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 72)

0,69

134,750

92,98

5 F9H3145A

M2

Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de
trànsit bbtm, 11a b 50/70 amb betum asfàltic de penetració, fibres i
granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix (P - 71)

4,75

134,750

640,06

Apartat

01.0R.03.01.04

Obra

01

Reurbanització Passeig Sallent

Subobra

0R

Obra reurbanització

Capítol

03

Pavimentació

Subcapítol

01

Paviments

Apartat

05

Paviment de sauló P5

M2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
pm (P - 27)

0,78

758,000

591,24

2 F921R01J

M3

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 98% del pm (P - 51)

15,92

113,700

1.810,10

3 F932101F

m3

Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (P 54)

30,57

113,700

3.475,81

TOTAL

Apartat

01.0R.03.01.05

Obra

01

Reurbanització Passeig Sallent

Subobra

0R

Obra reurbanització

Capítol

03

Pavimentació

Subcapítol

02

Encintats, escocells i guals

1 F965PSE9

M

R0 - Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció 17x23 cm
segons une 127340, de classe climàtica b, classe resistent a l'abrasió
h i classe resistent a flexió u (r-6 mpa) segons une-en 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
(P - 56)

5.877,15

28,74

30,300

870,82

EUR

6

M

R1 - Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de
calçada c3 de 28x17 cm segons une 127340, de classe climàtica b,
classe resistent a l'abrasió h i classe resistent a flexió u (r-6 mpa)
segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 55)

20,29

230,700

4.680,90

3 F96APSM2

M

R2 - Vorada plegada de xapa d'acer galvanitzat amb dos plecs, de 4
mm de gruix i 250 mm de desenvolupament, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 n/mm2 de resitència mínima a compressió (P - 58)

25,58

54,365

1.390,66

4 F96APSM1

M

R3 - Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm
d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de
resitència mínima a compressió (P - 57)

36,01

25,500

918,26

5 FRB5PS01

M

R4 - Remat de paviment amb tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins
a 2,5 m de llargària, fixat amb barres d'acer corrugat, previ perfilat
manual del terreny per adaptar-lo al graonat (P - 120)

36,45

36,500

1.330,43

6 F96APSM3

M

R5 - Vorada plegada de xapa d'acer galvanitzat amb dos plecs, de 4
mm de gruix i 830 mm de desenvolupament, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 n/mm2 de resitència mínima a compressió (P - 59)

60,52

13,800

835,18

7 F96APSM4

M

R3 - Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 550 mm
d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de
resitència mínima a compressió, amb un blec contenint el parterre de
separació (P - 60)

65,03

208,500

13.558,76

8 F97433EA

m

R7 - Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de
color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment blanc. Inclou base per a rigola amb formigó
HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat
reglejat (P - 61)

18,70

411,200

7.689,44

9 F981AG9F

M

Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada, de 60 cm d'amplària i 6 de gruix,
col·locades amb morter sobre base de formigó reciclat no estructural
de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió (P - 63)

218,17

4,000

872,68

10 F981PG9F

U

Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada
de 90 x 40 cm, amb la cantonada en forma rectangular , d'1 peça,
col·locada amb morter sobre base de formigó reciclat no estructural (P
- 64)

307,64

5,500

1.692,02

11 F9A23510

M3

Paviment de granulat de pedra granítica de grandària màxima 50 a 70
mm i cares trencades, amb estesa i piconatge mecànics del material
(P - 65)

46,53

6,200

288,49

3.774,63

1 F227T00F

Pàg.:

2 F96516E9

5.561,93

1 F227T00F

TOTAL

PRESSUPOST

TOTAL

Subcapítol

01.0R.03.02

Obra

01

Reurbanització Passeig Sallent

Subobra

0R

Obra reurbanització

Capítol

04

Serveis Urbans

Subcapítol

01

Obra civil

34.127,64

1 F2225121

m3

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 24)

4,91

403,320

1.980,30

2 F228AB0F

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
(P - 28)

6,65

264,540

1.759,19

3 F228AM00

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant (P - 29)

38,01

123,420

4.691,19

EUR
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PRESSUPOST

Pàg.:

7

4 F2422069

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en
obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km (P - 30)

4,40

138,780

610,63

5 F31521H1

m3

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des
de camió (P - 42)

79,82

13,440

1.072,78

6 F222H422

m3

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material
excavat (P - 25)

13,22

24,665

326,07

7 F978PGP1

m

Rigola en forma de cuneta de formigó HM-30/P/20/I+E, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 40 cm
d'amplària i de 30 a 35 cm d'alçària, acabat remolinat (P - 62)

16,91

127,000

2.147,57

8 F31522H1

m3

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des
de camió (P - 43)

90,85

5,632

511,67

TOTAL

Subcapítol

01.0R.04.01

Obra

01

Reurbanització Passeig Sallent

Subobra

0R

Obra reurbanització

Capítol

04

Serveis Urbans

Subcapítol

02

Instal.lacions

Apartat

01

Instal·lació d'aigua potable

1 FBB3B420

2 FN1216E4

u

u

13.099,40

Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de
30x15 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada al
senyal (P - 77)

49,98

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 115)

285,98

1,000

2,000

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 93)

67,56

2,000

135,12

4 FDKZH9B4

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 98)

55,90

2,000

111,80

5 FJS1U045

u

Boca de reg connectada a tub ø125, formada per collarí de presa
125-1 1/4´´, caixa de fosa per ubicació de comptador, comptador
DN30, fitings d'unió i boca de regada de fosa ràcord 45 mm,
instal·lada. (P - 113)

535,13

5,000

2.675,65

6 FM21U105

u

Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de diàmetre amb
racord Bombers, amb tap antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´
de diàmetre, muntat en pericó soterrat (P - 114)

1.522,42

1,000

1.522,42

7 FFB16655

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa. Inclou cinta de senyalització (P
- 101)

11,13

12,000

133,56

Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa. Inclou cinta de senyalització (P
- 102)

13,62

Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de

45,86

9 FFB1E625

m

m

1,100

1,200

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i col·locat al fons de la rasa. Inclou cinta de senyalització (P 104)

39,31

418,000

16.431,58

11 PA000002

u

P.A. a justificar per a subministrament per a connexió a xarxa existent,
inclou accessòris i maniobres de xarxa (P - 126)

695,00

1,000

695,00

12 PA000001

u

P.A. a justificar per a subministrament i col·locació de provisionals per
garantir el servei durant les obres (P - 125)

2.250,00

1,000

2.250,00

TOTAL

Apartat

01.0R.04.02.01

Obra

01

Reurbanització Passeig Sallent

Subobra

0R

Obra reurbanització

Capítol

04

Serveis Urbans

Subcapítol

02

Instal.lacions

Apartat

02

Instal·lació sanejament pluvials

EUR

24.647,08

1 FD7JG146

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 4 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 (P - 86)

15,51

48,000

744,48

2 FD7J9425

m

Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 84)

23,05

15,000

345,75

3 FD5H1288

m

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i
de 100 a 130 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa d'acer
galvanitzat nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada
amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de
150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix (P - 81)

84,29

57,900

4.880,39

4 FDD1A098

m

Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:4 (P - 88)

111,89

2,500

279,73

5 FDDZ7DD4

u

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada,
pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 90)

130,88

1,000

130,88

6 FDDZ51A8

u

Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm,
amb rodó de D=18 mm, col·locat amb morter ciment 1:4 (P - 89)

22,05

6,000

132,30

7 FDB17460

u

Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1,2x1,2
m (P - 87)

27,52

1,000

27,52

8 FDK262D7

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 94)

85,12

6,000

510,72

9 FDKZHEB4

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 100)

83,66

6,000

501,96

10 FD5J6F08

u

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 82)

111,62

15,000

1.674,30

11 FD5ZBJA4

u

Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg
de pes i col·locada amb morter (P - 83)

86,35

15,000

1.295,25

12 FD10E186

u

Connexió d'embornal a clavegueró existent, amb tub de paret
estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm,
de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3,

141,88

15,000

2.128,20

14,98

55,03

8

10 FFB1F625

571,96

u

Pàg.:
plàstic i col·locat al fons de la rasa. Inclou cinta de senyalització (P 103)

49,98

3 FDK262B8

8 FFB17655

PRESSUPOST

EUR
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PRESSUPOST

Pàg.:

9

PRESSUPOST

Pàg.:

10

unió de maniguets i accessòris, amb grau de dificultat mitja i col·locat
al fons de la rasa (P - 79)
13 FD7JC186

14 FD5A5805

TOTAL

m

m

Apartat

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 160 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 (P - 85)

11,50

Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 80 mm
de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del
dren (P - 80)

25,07

10,000

10,000

01.0R.04.02.02

Obra

01

Reurbanització Passeig Sallent

Subobra

0R

Obra reurbanització

Capítol

04

Serveis Urbans

Subcapítol

02

Instal.lacions

Apartat

03

Instal·lació enllumenant públic

115,00
1 FDK26A17

u

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DF-II, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 95)

985,09

2,000

1.970,18

250,70

2 FDK26E17

u

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 96)

624,76

3,000

1.874,28

13.017,18

3 FDK26J17

u

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 97)

225,37

1,000

225,37

4 FG22TD1K

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada. Inclou
cinta de senyalització (P - 106)

1,93

1,800

3,47

5 FG22TK1K

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada. Inclou
cinta de senyalització (P - 107)

3,89

100,400

390,56

1 FG319564

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 109)

5,66

561,750

3.179,51

2 FG319534

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 108)

1,69

550,000

929,50

3 FG380907

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 110)

7,17

561,000

4.022,37

4 FGD1122E

u

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm
de gruix, de 1000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 111)

25,43

13,000

330,59

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada. Inclou
cinta de senyalització (P - 106)

1,93

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 92)

69,40

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 99)

70,92

Reubicació Columna planxa d'acer galvanitzat i lluminaries existent
provinets de la mateixa obra de , de forma troncocònica, dalçaria
inferior a 10 m, coronament sense platina, amb base platina i porta,
segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (P - 112)

157,67

5 FG22TD1K

6 FDK262B7

7 FDKZH9C4

8 FHM11J90

TOTAL

Apartat

m

u

u

u

01.0R.04.02.03

Obra

01

Reurbanització Passeig Sallent

Subobra

0R

Obra reurbanització

Capítol

04

Serveis Urbans

Subcapítol

02

Instal.lacions

Apartat

04

Instal·lació telecomunicacions

619,000

TOTAL

Apartat

Obra

01

Reurbanització Passeig Sallent

Subobra

0R

Obra reurbanització

Capítol

05

Elements urbans

Subcapítol

01

Baranes

11,000

M

1.735,00
TOTAL

25,000

4.463,86

1.194,67
1 FB12PSAM

25,000

01.0R.04.02.04

1.773,00

1.734,37

14.899,01

01

Reurbanització Passeig Sallent

Subobra

0R

Obra reurbanització

Capítol

05

Elements urbans

Subcapítol

02

Mobiliari urbà

1 FQ223220

U

Subcapítol

107,13

153,100

01.0R.05.01

Obra

TOTAL

EUR

Subcapítol

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d.50 mm, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles de pleitina de 105x5x1 cm
cada 10 cm, de 145 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb
tac d'acer, volandera i femella (P - 74)

Paperera mural de planxa d'acer corten acabada amb pintura color
negre forja, de 25 l de capacitat, col·locada sobre paraments verticals
amb fixacions mecàniques (P - 117)
01.0R.05.02

Obra

01

Reurbanització Passeig Sallent

Subobra

0R

Obra reurbanització

Capítol

05

Elements urbans

Subcapítol

03

Bancs

16.401,60

16.401,60

272,69

3,000

818,07

818,07

EUR
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PRESSUPOST

Pàg.:

11

PRESSUPOST
5 K2RA7LP0

1 FQ11PS12

TOTAL

U

Subcapítol

Banc de posts de pi roig tractat en autoclau de 200x50x50 mm, de
2,00 m de llargària, sense respatller i amb remats laterals del mateix
tauló, col·locat amb fixacions mecàniques sobre mur de gabions, i amb
desenvolupament 60+20 cm i de 2,00 m de llargària (P - 116)

70,36

26,000

Obra

01

Reurbanització Passeig Sallent

Subobra

0R

Obra reurbanització

Capítol

06

Senyalització

Subcapítol

01

Vertical

1.829,36

1 FBBZCA20

M

Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre,
col·locat a terra formigonat (P - 78)

14,03

3,000

42,09

2 FBB13251

U

Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60
cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2,
fixada mecànicament (P - 76)

76,50

3,000

229,50

TOTAL

Subcapítol

01.0R.06.01

Obra

01

Reurbanització Passeig Sallent

Subobra

0R

Obra reurbanització

Capítol

06

Senyalització

Subcapítol

02

Horitzontal

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) (P - 123)

3,33

302,220

12

1.006,39

1.829,36
TOTAL

01.0R.05.03

M3

Pàg.:

Capítol

01.GR.01

10.791,11

Obra

01

Reurbanització Passeig Sallent

Subobra

GR

Gestió de Residus

Capítol

02

Residus d'Obra nova

1 F2R24200

M3

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons real decreto 105/2008, amb mitjans manuals (P - 31)

23,71

71,800

1.702,38

2 F2R54265

M3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P - 33)

3,14

71,800

225,45

3 F2RA63G0

M3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002) (P - 35)

21,12

32,310

682,39

4 F2RA61H0

M3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002) (P - 34)

12,25

21,540

263,87

5 F2RA6770

M3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no
perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170203 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002) (P - 37)

0,00

3,590

0,00

6 F2RA6960

M3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002) (P - 39)

0,00

3,590

0,00

271,59

1 FBA31517

M2

Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus p-rr, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 75)

9,12

250,000

2.280,00

7 F2RA6680

M3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002) (P - 36)

-26,40

3,590

-94,78

2 M21BU020

m2

Eliminació de marques vials de pintura mitjançant fressat (P - 124)

7,49

68,250

511,19

8 F2RA6890

M3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no
perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002) (P - 38)

8,02

7,180

57,58

TOTAL

Subcapítol

01.0R.06.02

Obra

01

Reurbanització Passeig Sallent

Subobra

GR

Gestió de Residus

Capítol

01

Residus Enderrocs

1 F2R54265

2 F2RA7580

M3

M3

2.791,19
TOTAL

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P - 33)

3,14

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002) (P - 40)

13,46

438,210

Capítol

2.836,89

Obra

01

Reurbanització Passeig Sallent

Subobra

SS

Seguretat i Salut

1.375,98
1 PPA000SS

430,110

01.GR.02

5.789,28
TOTAL

3 F2RA7FD0

kg

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment
perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 41)

0,16

11.385,000

1.821,60

4 F2R35065

M3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P - 32)

2,64

302,220

797,86

EUR

Subobra

Pa

Partida alçada d'abonament integre per la seguretat i salut a l'obra, en
base a l'estudi i el pla de seguretat i salut. (P - 0)
01.SS

6.500,00

1,000

6.500,00

6.500,00

EUR
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MAQUINÀRIA

MA D'OBRA

h

Cap de colla

28,77000

C1101200

H

Compressor amb dos martells pneumàtics

17,83000

€

A0112000

€

H

Oficial 1a

27,17000

H

Retroexcavadora amb martell trencador

73,44000

€

A0121000

C1105A00

€

H

Oficial 1a paleta

27,17000

C1311440

H

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

101,93000

€

A0122000

€

H

Oficial 1a ferrallista

27,17000

C1312340

H

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t

97,48000

€

A0124000

€

H

Oficial 1a soldador

27,62000

H

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a 25 t

114,89000

€

A0125000

C1312350

€

H

Oficial 1a manyà

27,60000

C1313330

H

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

57,98000

€

A012F000

€

H

Oficial 1a electricista

28,08000

C1331100

H

Motoanivelladora petita

67,37000

€

A012H000

€

H

Oficial 1a muntador

28,08000

H

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

76,76000

€

A012M000

C13350C0

€

H

Oficial 1a d'obra pública

27,17000

C133A030

h

Compactador duplex manual de 700 kg

8,99000

€

A012N000

€

H

Oficial 1a jardiner

31,90000

H

Safata vibrant amb placa de 60 cm

6,36000

€

A012P000

C133A0K0

€

h

oficial 1a jardiner especialista en arboricultura

39,08000

C1501800

H

Camió per a transport de 12 t

44,16000

€

A012PP00

€

H

Ajudant ferrallista

24,11000

C1502E00

H

Camió cisterna de 8 m3

48,87000

€

A0134000

€

H

Ajudant manyà

24,20000

h

camió cisterna de 10 m3

53,79000

€

A013F000

C1502F00

€

H

Ajudant electricista

24,08000

C1503000

H

Camió grua

51,73000

€

A013H000

€

H

Ajudant muntador

24,11000

C1504R00

H

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

44,69000

€

A013M000

€

H

Ajudant jardiner

28,32000

H

Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic

25,17000

€

A013P000

C1505120

€

H

Manobre

22,68000

C1702D00

H

Camió cisterna per a reg asfàltic

32,04000

€

A0140000

€

H

Manobre especialista

23,45000

h

Mesclador continu per a morter preparat en sacs

1,62000

€

A0150000

C1704200

€

H

Peó jardiner

20,21000

C1705600

H

Formigonera de 165 l

1,95000

€

A016P000

€

C1705700

H

Formigonera de 250 l

3,16000

€

C1709A00

H

Estenedora per a paviments de formigó

88,88000

€

C1709B00

H

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

61,19000

€

70,17000

€

C170D0A0

H

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic

C170H000

H

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment

9,99000

€

C1B02B00

H

Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual

30,29000

€

C1B0V100

h

Màquina per fresat de pintures de marca vial d'accionament manual

14,48000

€

C2003000

H

Remolinador mecànic

5,46000

€
€

C2005000

H

Regle vibratori

5,02000

C200S000

H

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

7,53000

€

CRE23000

H

Motoserra

3,58000

€
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MATERIALS

B0111000

M3

Aigua

1,86000

€

B0D81580

M2

Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usos

1,41000

€

B0310020

T

Sorra de pedrera per a morters

19,41000

€

B0DF6F0A

u

Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos

1,46000

€

B0310500

T

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

19,00000

€

B0DZA000

l

Desencofrant

3,13000

€

B0311010

T

Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

18,09000

€

B0DZP500

U

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x200 cm

0,59000

€

B0315601

t

sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3

63,60000

€

B2RA61H0

T

8,20000

€

B0321000

m3

Sauló sense garbellar

18,94000

€

B0330020

t

Grava de pedrera, per a drens

20,11000

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la llista europea de residus
(orden mam/304/2002)

€

T

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

18,17000

B2RA63G0

T

20,50000

€

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de residus
(orden mam/304/2002)

€

B0331Q10

B2RA6680

T

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la llista europea
de residus (orden mam/304/2002)

-128,14000

€

B2RA6770

T

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002)

0,00000

€

B2RA6890

T

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la llista europea de residus
(orden mam/304/2002)

41,00000

€

B2RA6960

T

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)

0,00000

€

B2RA7580

T

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la llista europea de residus
(orden mam/304/2002)

76,88000

€

B2RA7FD0

kg

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0.9
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,16000

€

B2RA7LP0

M3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

3,23000

€

B35APS11

U

Gabió 2x1'5x1 m de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 4,5 mm, i 5x10 cm de
pas de malla

15,30000

€

B35APSM0

U

Gabió 2x1x0'5 m de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 4,5 mm, i 5x10 cm de
pas de malla

19,80000

€

B35APSM1

U

Gabió 2x1x1 m de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 4,5 mm, i 5x10 cm de
pas de malla

18,00000

€

B35APSM9

U

Gabió 2x0'5x0'5 m de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 4,5 mm, i 5x10 cm de
pas de malla

18,00000

€

B35B1000

m2

Bloc per a mur de terra armada

43,01000

€

B35BUD50

u

Ancoratges d'acer galvanitzat

0,28000

€

B7B11MA0

m2

Georred per a formació de mur de terra armada

6,39000

€

B96516E0

M

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada c3 de 28x17 cm segons
une 127340, de classe climàtica b, classe resistent a l'abrasió h i classe resistent a flexió u (r-6
mpa) segons une-en 1340

5,00000

€

B965PSE9

M

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada 17x23 cm segons une 127340, de
classe climàtica b, classe resistent a l'abrasió h i classe resistent a flexió u (r-6 mpa) segons
une-en 1340

4,29000

€

B96APSM2

M

Vorada plegada de xapa d'acer galvanitzat amb dos plecs, de 4 mm de gruix i 250 mm de
desenvolupament, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base
de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resitència mínima a compressió

18,45000

€

B96APSM3

M

Vorada de xapa d'acer galvanitzat amb dos plecs, de 4 mm de gruix i 830 mm de
desenvolupament, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa

41,30000

€

B0332300

T

Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm

21,46000

€

B0342500

M3

Pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de gabions

20,05000

€

B034PS2R

M3

Runa de més de 150 mm, per a reblert de gabions

2,79000

€

B037R000

M3

Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó

9,97000

€

B0512401

T

Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs

117,66000

€

B051E201

t

Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs

182,42000

€

B0552470

Kg

Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus c60bf4
imp amb un contingut de fluidificant >3%, segons une-en 13808

0,30000

€

B064300B

M3

Formigó hm-20/b/20/i de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

67,83000

€

B064300C

M3

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

67,83000

€

B064500B

m3

Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

66,11000

€

B064500C

M3

Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

66,11000

€

B064E26C

m3

Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

87,13000

€

B065960B

m3

Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

74,95000

€

B065E76B

m3

Formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E

91,78000

€

B06NLA2B

M3

Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, hl-150/b/20

66,06000

€

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

65,07000

€

B06NPF2P

M3

Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, hne- 235/ p/ 20, amb una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat ce, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construcció o demolició autoritzades

67,74000

€

B0710150

T

Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació (g) segons norma
une-en 998-2

38,50000

€

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

35,23000

€

B08AD00F

L

Producte per a tractament desactivant de superfícies de formigó

10,17000

€

B0A12000

Kg

Filferro acer galvanitzat

2,19000

€

B0A14200

Kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

1,25000

€

B0A62F90

U

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella

1,13000

€

B0B27000

Kg

Acer en barres corrugades b400s de límit elàstic >= 400 n/mm2

0,69000

€

B0B34234

M2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15 cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500sd une-en
10080

2,34000

€
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B96AUG10

M

Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa

25,69000

€

BDKZH9C0

u

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

51,02000

€

B96AUG30

m

Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 550 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa

54,93000

€

BDKZHEB0

u

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x500 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

60,78000

€

B97423E1

u

Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles

1,82000

€

BFB16600

m

€

B9811G9F

M

Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 90 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de
pedra granítica serrada mecànicament i flamejada

173,49000

Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,65000

€
BFB17600

m

€

U

Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 90 x 40 cm, amb la
cantonada en forma rectangular , d'1 peça

249,18000

€

Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,05000

B981PG9F

BFB1E600

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

7,28000

€

9,42000

€

53,48000

€

B9E13200

M2

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

7,18000

€

B9FA6471

M2

Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 7 cm de gruix, de forma rectangular, acabat amb
textura pètria, preu alt

18,46000

€

BFB1F600

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

B9H3145A

T

Mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit bbtm, 11a b 50/70 amb betum
asfàltic de penetració, fibres i granulat granític

62,76000

€

BFBD1635

u

Collarí de presa de fundició, DN 125mm - 1 1/4´´, 16bar

BFWB1605

u

€

M

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d.50 mm, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles de pleitina de 105x5x1 cm cada 10 cm, de 145 cm d'alçària

91,35000

€

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

5,50000

BB12PSAM

BFWB1705

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

8,52000

€

BFWB1E62

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar

63,28000

€

BBA17100

Kg

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

3,53000

€

BBA1M200

Kg

Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

1,39000

€

BBM12603

U

Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe ra2

57,82000

€

BFWB1F62

u

87,61000

€

BBM1EB1B

u

Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 30x15 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

41,93000

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar

€

BFYB1605

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000

€

BFYB1705

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,06000

€

BFYB1E62

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar

1,16000

€

BFYB1F62

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de
diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar

1,50000

€

BG22TD10

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,25000

€

BG22TK10

m

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

2,30000

€

BG319530

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar,
de secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,22000

€

BG319560

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar,
de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC

4,35000

€

BG380900

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2

1,47000

€

BGD11220

u

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1000 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 μm

9,41000

€

BGW1A000

U

Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics

5,66000

€

BGY38000

u

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

0,17000

€

BGYD1000

u

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

4,69000

€

BBMZCA20

M

Suport de tub d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre, per a senyalització vertical

7,57000

€

BD5B1800

m

Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 80 mm de diàmetre

1,12000

€

BD5H1288

m

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i 100 a 130 mm d'alçària,
sense perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat nervada classe C250 segons norma UNE-EN
1433, fixada amb tanca a la canal

62,30000

€

BD5ZBJA0

u

Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de 780x340x40 mm i 41 kg de pes

62,19000

€

BD7J9400

m

Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2

5,32000

€

BD7JC180

m

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

3,68000

€

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

5,21000

7,49000

€

73,60000

€

5,28000

€
€

BD7JE180

m

BD7JG140

m

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 4 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

BDD1A090

m

Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada

BDDZ51A0

u

Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

BDDZ7DD0

u

Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, recolzada, pas lliure de 600
mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

105,07000

€

BDK21495

u

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

16,48000

€

BDK214C5

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de
serveis

21,53000

€

BDK218ZA

u

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DF-II, per a instal·lacions de telefonia

895,94000

€

BDK218ZJ

u

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per a instal·lacions de telefonia

560,50000

€

BDK218ZP

u

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonia

187,19000

€

BDKZH9B0

u

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

36,44000

€

BHWM1000

u

Part proporcional d'accessoris per a columnes

45,62000

€

BJM12407

u

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/4, per a
connectar a la bateria o al ramal

126,41000

€

BJS1U040

u

Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona
de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb
pintura epoxi

145,21000

€

BJS1UZ10

u

petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada

30,00000

€
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ELEMENTS COMPOSTOS

BM21U105

u

Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de diàmetre amb racord Bombers, amb tap
antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre

1.402,00000

€

BMY2U070

u

Part proporcional d'elements especials i de muntatge per a hidrants soterrats

23,10000

€

BN1216E0

u

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

191,83000

€

D0391411

U

Banc de posts de pi roig tractat en autoclau de 200x50x50 mm, de 2,00 m de llargària, sense
respatller i amb remat lateral del mateix tauló. desenvolupament 60+20 cm i de 2,00 m de llargària

54,00000

€

BQ223220

U

Paperera mural de planxa d'acer corten acabada amb pintura color negre forja, de 25 l de capacitat

250,58000

€

BR341150

m3

compost de classe i, d'origen vegetal, segons ntj 05c, subministrat en sacs de 0,8 m3

57,29000

€

BR920201

M

Fusta plana de pi tractada per l'intemperie amb sals de coure hidrosolubles de 2,7x0,2x0,01m

1,59000

€

BRB5T400

M

Tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària

12,83000

€

BVA2M10X

u

Geotècnic

600,00000

€

Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

Rend.: 1,000

85,25000

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

BQ11PS12

M3

H

Manobre especialista

1,050 5[

23,45000

Subtotal:

24,62250
24,62250

24,62250

Maquinària
C1705600

H

Formigonera de 165 l

0,750 5[

1,95000

Subtotal:

1,46250
1,46250

1,46250

Materials
B0512401

T

Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,250 [

117,66000

29,41500

B0310020

T

Sorra de pedrera per a morters

1,520 [

19,41000

29,50320

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

D060M022

M3

58,91820

58,91820

1,00 %

0,24623

COST DIRECTE

85,24943

COST EXECUCIÓ MATERIAL

85,24943

Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l
32,5 r i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

Rend.: 1,000

80,64000

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

H

Manobre especialista

0,900 5[

23,45000

Subtotal:

21,10500
21,10500

21,10500

Maquinària
C1705700

H

Formigonera de 250 l

0,450 5[

3,16000

Subtotal:

1,42200
1,42200

1,42200

Materials
B0512401

T

Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,150 [

117,66000

17,64900
11,75850

B0311010

T

Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

0,650 [

18,09000

B0111000

M3

Aigua

0,180 [

1,86000

0,33480

B0331Q10

T

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

1,550 [

18,17000

28,16350

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

57,90580
1,00 %

57,90580
0,21105

COST DIRECTE

80,64385

COST EXECUCIÓ MATERIAL

80,64385
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ELEMENTS COMPOSTOS

D0701821

M3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

Rend.: 1,000

99,64000

€

P-1

F2135123

M3

Enderroc de mur de contenció de pedra, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

Rend.: 1,000

Unitats
Preu

Parcial

Import

Manobre especialista

1,000 5[

23,45000

Subtotal:

23,45000
23,45000

Preu

Parcial

A0140000

H

Manobre

0,500 5[

22,68000

11,34000

A0150000

H

Manobre especialista

0,400 5[

23,45000

9,38000

23,45000

Maquinària

32,56

€

Import

Ma d'obra

Ma d'obra
H

10

PARTIDES D'OBRA

Unitats
A0150000

Pàg.:

Subtotal:

20,72000

20,72000

Maquinària
C1705600

H

Formigonera de 165 l

0,700 5[

1,95000

Subtotal:

1,36500

C1101200

H

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,200 5[

17,83000

3,56600

1,36500

C1313330

H

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,121 5[

57,98000

7,01558

1,36500

Materials

Subtotal:
B0111000

M3

Aigua

0,200 [

1,86000

0,37200

B0310020

T

Sorra de pedrera per a morters

1,520 [

19,41000

29,50320

B0512401

T

Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,380 [

117,66000

44,71080

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

74,58600

0,23450

COST DIRECTE

99,63550

COST EXECUCIÓ MATERIAL

99,63550

P-2

F2135323

M3

1,50 %

0,31080

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

31,61238
0,94837

Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

Kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a l'obra b400s, de límit elàstic >= 400
n/mm2

Rend.: 1,000

Unitats

1,00000

Preu

Parcial

A0134000

H

Ajudant ferrallista

0,005 5[

24,11000

0,12055

A0124000

H

Oficial 1a ferrallista

0,005 5[

27,17000

0,13585

Subtotal:

0,25640

Kg

Acer en barres corrugades b400s de límit elàstic >=
400 n/mm2

B0A14200

Kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

1,050 [

0,69000

0,72450

0,0102 [

1,25000

0,01275

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

0,73725
1,00 %

Preu

Parcial

A0140000

H

Manobre

0,500 5[

22,68000

11,34000

A0125000

H

Oficial 1a soldador

0,400 5[

27,62000

11,04800

A0150000

H

Manobre especialista

0,800 5[

23,45000

18,76000

Import

€

Import

Subtotal:

41,14800

41,14800

Maquinària

0,25640

C1101200

H

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,400 5[

17,83000

7,13200

C200S000

H

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

0,400 5[

7,53000

3,01200

C1313330

H

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,121 5[

57,98000

7,01558

Materials
B0B27000

60,69

Ma d'obra

€

Ma d'obra

32,56075

Rend.: 1,000

Unitats

D0B27A00

10,58158

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

74,58600

1,00 %

10,58158

Subtotal:

17,15958

17,15958

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,61722

0,73725

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

58,92480
1,76774

0,00256

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST DIRECTE

0,99621

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,99621

P-3

F2168731

M2

Enderroc de paret de maó calat de 15 cm de gruix,
amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i
manual de runes sobre camió

60,69254

Rend.: 1,000

Unitats

2,11

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,022 5[

22,68000

Subtotal:

0,49896
0,49896

0,49896

Maquinària
C1313330

H

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,0266 5[
Subtotal:

57,98000

1,54227
1,54227

1,54227
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PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,50 %

0,00748

3,00 %

2,04871
0,06146

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

M

Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària,
com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i
amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000

4,63

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F2194XG5

m2

€

Preu

Parcial

Import

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

A0140000

H

Manobre

0,050 5[

22,68000

1,13400

A0150000

H

Manobre especialista

0,100 5[

23,45000

2,34500

Subtotal:

C1105A00

H

Retroexcavadora amb martell trencador

C1311440

H

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

H

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t
Compressor amb dos martells pneumàtics

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

73,44000

3,67200

101,93000

0,33637

101,93000

0,07135

17,83000

0,89150

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,96285

0,96285

1,50 %

0,05219

3,00 %

4,49404
0,13482

P-8

F219CAK1

M2

Demolició de gual de pedra natural, amb compressor
i càrrega sobre camió

4,46

Unitats

Preu

Parcial

H

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,024 5[

57,98000

1,39152

C1105A00

H

Retroexcavadora amb martell trencador

0,040 5[

73,44000

2,93760

Subtotal:

€

Unitats
A0150000

H

Manobre especialista

4,12862
13,14
Preu

0,384 5[

Parcial

23,45000

Subtotal:

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-6

F2194JL5

M2

Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

9,00480

C1313330

H

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,036 5[

57,98000

2,08728

H

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,086 5[

17,83000

1,53338

Subtotal:

5,74

3,62066

0,13507

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

12,76053
0,38282

C1311440

H

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

H

Retroexcavadora amb martell trencador

F219CAL1

M

Demolició d'esglaó de pedra, ceràmica o formigó,
amb compressor i càrrega sobre camió

13,14335

Rend.: 1,000
Unitats

3,23
Preu

Preu

Parcial

0,0078 5[

101,93000

0,79505

0,065 5[

73,44000

4,77360

Subtotal:

5,56865

Parcial

€
Import

Ma d'obra
€

Import

Maquinària
C1105A00

P-9

3,62066

1,50 %

A0150000

H

Manobre especialista

0,100 5[

23,45000

Subtotal:
Unitats

9,00480

DESPESES AUXILIARS

4,45899

Rend.: 1,000

Import

9,00480

C1101200

4,32912
4,32912
0,12987

€

Maquinària

Import

4,32912

4,00837
0,12025

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,00837

Ma d'obra

Maquinària
C1313330

Import

4,00837

Rend.: 1,000

4,62886

Rend.: 1,000

€

3,47900

COST EXECUCIÓ MATERIAL
M

0,050 5[

0,050 5[

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Parcial

0,0033 5[

0,0007 5[

DESPESES AUXILIARS

F2191306

Preu

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Subtotal:

P-5

4,13

Subtotal:

3,47900

Maquinària
H

Rend.: 1,000

Maquinària

Ma d'obra

C1311440

5,73571

Unitats
Unitats

C1101200

5,56865
0,16706

3,00 %

2,11018
P-7

F216R243

12

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

P-4

Pàg.:

2,34500

2,34500

Maquinària
C1101200

H

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,010 5[

17,83000

0,17830

C1313330

H

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,010 5[

57,98000

0,57980

Subtotal:
5,56865

2,34500

0,75810

0,75810
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PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,50 %

0,03518

3,00 %

3,13828
0,09415

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

M

Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

5,22

F21B3001

Manobre especialista

Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Preu

0,150 5[

23,45000

Subtotal:

Parcial

Import

3,51750
3,51750

Preu

H

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,150 5[

9,99000

3,51750

Subtotal:

1,49850

M

1,49850

1,49850

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,05276

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

5,06876
0,15206

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària
com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

A0121000

H

Oficial 1a

0,052 5[

27,17000

1,41284

H

Oficial 1a soldador

0,300 5[

27,62000

8,28600

A0140000

H

Manobre

0,210 5[

22,68000

4,76280

A0150000

H

Manobre especialista

0,060 5[

23,45000

1,40700

8,70

H

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

0,300 5[

7,53000

2,25900

C1101200

H

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,030 5[

17,83000

0,53490

Subtotal:

Preu

Parcial

F21BPS01

M

Import

Manobre especialista

0,250 5[

23,45000

Subtotal:

0,23803

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

18,90057
0,56702

Desmuntatge de barana de fusta, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

H

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,250 5[

5,86250
5,86250

9,99000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,86250

2,49750

Rend.: 1,000

M2

Demolició de paviment acabat amb granular, de fins a
20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

2,49750

2,49750

1,50 %

0,08794

3,00 %

8,44794
0,25344

5,33

Preu

Parcial

A0121000

H

Oficial 1a

0,052 5[

27,17000

1,41284

H

Manobre

0,210 5[

22,68000

4,76280

A0125000

H

Oficial 1a soldador

0,300 5[

27,62000

8,28600

C1101200

H

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,030 5[

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

C1105A00

H

Retroexcavadora amb martell trencador

0,0075 5[

101,93000

0,76448

0,060 5[

73,44000

4,40640

Subtotal:

5,17088

Import

€

17,83000

0,53490
0,53490

F21BPSM1

M

0,53490

1,50 %

0,21692

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

15,21346
0,45640

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

Desmuntatge de barrera de seguretat bionda, i
demolició d'ancoratges clavats a terra i situats cada 2
m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

15,66987

Rend.: 1,000

7,88

Preu

Parcial

Ma d'obra
5,17088

14,46164

DESPESES AUXILIARS

Unitats
H

14,46164

Subtotal:

Maquinària
C1311440

Parcial

€

Maquinària

P-15
Unitats

Preu

A0140000

8,70138

Rend.: 1,000

15,67

Subtotal:

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F219PSL5

19,46759

Ma d'obra

Maquinària
C170H000

2,79390

1,50 %

Unitats
H

15,86864

DESPESES AUXILIARS

Ma d'obra
A0150000

Import

2,79390

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€
P-14

Unitats

15,86864

C200S000

5,22083

Rend.: 1,000

€

Maquinària

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F219FFC0

Parcial

A0125000

Subtotal:
C170H000

P-12

19,47

Ma d'obra

Maquinària

P-11

5,32601

Rend.: 1,000
Unitats

Unitats
H

M

€

Ma d'obra
A0150000

5,17088
0,15513

3,00 %

3,23242
P-13

F219FBA0

14

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

P-10

Pàg.:

A0121000

H

Oficial 1a

0,050 5[

27,17000

1,35850

A0140000

H

Manobre

0,160 5[

22,68000

3,62880

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

15

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

16

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

4,98730

4,98730

Subtotal:

8,40710

8,40710

Maquinària
C1312350

H

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a
25 t

0,0225 5[

114,89000

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,58503
2,58503

1,50 %

0,07481

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

7,64714
0,22941

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-16

F21DCA02

U

Demolició de pericó de 60x60x80 cm, de parets de 30
cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

7,87655

Rend.: 1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,58503

DESPESES AUXILIARS

10,75

P-19

F21Q1121

H

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

Preu

0,180 5[

57,98000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Parcial

F21DFG01

m

Treballs de desmuntatge de tubs de fibrociment
existents. Inclou la retirada, càrrega, i transport fins a
la zona d'acopi de residus. Inclou les mesures
preventives i equips de protecció necessaris d'acord
a l'establert al RD 396/2006.

10,43640

A0150000

€

Import

Cap de colla

A013M000

H

A012M000

H

Manobre especialista

3,00 %

9,45

23,45000

Parcial

0,050 5[

28,77000

1,43850

Ajudant muntador

0,100 5[

24,11000

2,41100

Oficial 1a muntador

0,100 5[

28,08000

2,80800

H

Camió grua

0,100 5[

51,73000

5,17300

C1101200

H

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,100 5[

17,83000

1,78300

Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,100 5[
Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,07035

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

11,71635
0,35149

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F21Q2501

12,06784

U

Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000

Unitats

5,05

Preu

U

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de
30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

H

Manobre especialista

0,150 5[

23,45000

Subtotal:
C1101200

6,65750

H

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,075 5[

2,51700

2,51700
9,17450
0,27524

3,00 %

9,44974
8,66

Preu

Parcial

3,51750

H

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,145 5[

57,98000

3,51750

17,83000

P-21

F21QCAZ1

U

€

Import

1,33725
1,33725

1,33725

1,50 %

0,05276

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

4,90751
0,14723

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Retirada de senyal de trànsit i el suport vertical,
enderroc de daus de formigó, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

5,05474

Rend.: 1,000

7,20

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

Maquinària
C1313330

3,51750

DESPESES AUXILIARS

Unitats
Unitats

Import

Maquinària

2,51700

Rend.: 1,000

Parcial

€

Ma d'obra
A0150000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F21DQU02

6,95600

€

Import

6,65750
25,17000

4,69000

6,95600

Subtotal:
H

4,69000

C1503000

Maquinària
C1505120

Import

4,69000

Subtotal:

P-20

Preu

Parcial

€

Maquinària

10,74949

Subtotal:

P-18

12,07

Preu

0,200 5[

10,43640

Ma d'obra
h

H

10,43640
0,31309

Rend.: 1,000

Unitats
A0112000

Rend.: 1,000

Unitats

10,43640

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-17

Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5
m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor

Ma d'obra

Maquinària
C1313330

U

8,65931

Subtotal:
Unitats

8,40710
0,25221

3,00 %

H

Manobre especialista

0,200 5[
Subtotal:

8,40710
Maquinària

23,45000

4,69000
4,69000

4,69000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

17

PARTIDES D'OBRA

C1101200

H

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,125 5[

17,83000

2,22875

P-25

2,22875

M2

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,07035

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

6,98910
0,20967

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala
carregadora i càrrega mecànica sobre camió

7,19877

Rend.: 1,000

0,63

Unitats

Preu

F222H422

m3

2,22875

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F22113L2

Parcial

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat

H

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,006 5[

101,93000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

F2213422

M3

Excavació per a rebaix en terreny compacte (spt
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

0,61158

A0140000

H

Manobre

C1313330

H

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

Preu

0,038 5[

97,48000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Parcial

P-26

F2261C0F

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

F2225121

m3

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material
excavat

0,2174 5[

0,22680
57,98000

12,60485

M3

3,00 %

12,83505
0,38505

Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95 % del pm

13,22010

Rend.: 1,000

6,29

Unitats

Preu

H

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,045 5[

76,76000

3,45420

H

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,026 5[

101,93000

2,65018

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,70424
3,70424
0,11113

3,00 %

3,81537
4,91

Preu

C13350C0

0,080 5[

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

€

Import

Parcial

6,10438

22,68000

0,1328 5[
Subtotal:

P-27

F227T00F

M2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% pm

6,28751

Rend.: 2,000
Unitats

€

0,78
Preu

Parcial

€
Import

Maquinària

Import

C1331100

H

Motoanivelladora petita

0,010 5[

67,37000

0,33685

C13350C0

H

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,011 5[

76,76000

0,42218

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,90720

0,75903

0,75903

3,84987

0,75903
0,02277

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,84987
3,84987

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01361

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

4,77068
0,14312

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,10438
0,18313

3,00 %

0,90720
0,90720

57,98000

6,10438

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Maquinària
H

Parcial

C1311440

Subtotal:

3,70424

Subtotal:
C1313330

12,60485

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Subtotal:
Manobre

12,60485

0,00340

3,70424

Rend.: 2,000

Unitats
H

0,22680

1,50 %

Ma d'obra
A0140000

0,22680

DESPESES AUXILIARS

€

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-24

Import

Maquinària
Unitats

H

Parcial

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,62993
3,82

22,68000

Subtotal:

Maquinària
C1312340

0,010 5[
Subtotal:

0,61158

3,00 %

Preu

€

Maquinària

€

0,61158
0,01835

13,22

Unitats

0,61158

Rend.: 1,000

Rend.: 1,000

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-23

18

Ma d'obra

Maquinària
C1311440

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-22

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

4,91380

P-28

F228AB0F

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

0,78180

Rend.: 2,000

Unitats

6,65

Preu

Parcial

Ma d'obra
A0150000

H

Manobre especialista

0,180 5[

23,45000

2,11050

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

19

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

2,11050

2,11050

Ma d'obra
A0140000

Maquinària
C133A030

h

Compactador duplex manual de 700 kg

0,180 5[

8,99000

0,80910

C1313330

H

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,121 5[

57,98000

3,50779

Subtotal:

m3

4,31689
1,50 %

0,03166

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

6,45905
0,19377

38,01

Unitats

Preu

P-32

F2R35065

H

Manobre especialista

M3

Parcial

€

0,080 5[

23,45000

Subtotal:
h

Compactador duplex manual de 700 kg

0,080 5[

8,99000

0,35960

H

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,048 5[

57,98000

1,39152

Subtotal:

C1501800

H

T

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

1,800 [
Subtotal:

34,20000

F2422069

m3

1,75112

1,50 %

0,01407

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

36,90319
1,10710

P-33

F2R54265

M3

4,40

Unitats

Preu

Parcial

C1501800

H

C1311440

H

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,021 5[

101,93000

1,07027

H

Camió per a transport de 12 t

0,145 5[

44,16000

3,20160

Subtotal:

F2R24200

M3

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons real decreto 105/2008,
amb mitjans manuals

Unitats

4,27187
4,27187
0,12816

3,00 %

4,40003
23,71

Preu

Parcial

44,16000

2,56128
2,56128

2,56128
2,56128
0,07684

3,00 %

€

Import

2,63812

Rend.: 1,000

3,14

Preu

Camió per a transport de 12 t

0,069 5[

P-34

F2RA61H0

M3

Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

Parcial

44,16000

€

Import

3,04704
3,04704

3,04704
3,04704
0,09141

3,00 %

3,13845

Rend.: 1,000

Unitats

4,27187

Rend.: 1,000

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-31

Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 2 i fins a 5 km

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

12,25

Preu

Parcial

€

Import

Materials
B2RA61H0

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,058 5[

Subtotal:

Maquinària
C1501800

Parcial

€

Maquinària

38,01029

Rend.: 2,000

2,64

Preu

Unitats
34,20000

DESPESES AUXILIARS

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km

23,71081

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

34,20000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-30

23,02020
0,69061

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,75112
19,00000

3,00 %

Camió per a transport de 12 t

0,93800

Materials
B0310500

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Subtotal:

0,93800

22,68000
0,34020

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de més de 2 i fins a 5 km

Maquinària
C133A030

22,68000
1,50 %

Unitats
Import

22,68000

DESPESES AUXILIARS

0,93800

C1313330

22,68000

Maquinària

Ma d'obra
A0150000

1,000 5[

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,65282

Rend.: 2,000

Manobre

4,31689

DESPESES AUXILIARS

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més
de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

H

Subtotal:

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F228AM00

20

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-29

Pàg.:

T

Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

1,450 [

Subtotal:

8,20000

11,89000

11,89000

11,89000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

21

PARTIDES D'OBRA

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F2RA63G0

M3

Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

Rend.: 1,000

Unitats

11,89000
0,35670

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

12,24670

COST EXECUCIÓ MATERIAL

21,12

Preu

Parcial

€

22

F2RA6890

M3

Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170201 segons la llista europea de residus
(orden mam/304/2002)

0,00000
0,00000

3,00 %

0,00000

Rend.: 1,000

Unitats

8,02

Preu

Parcial

€

Import

Materials
B2RA63G0 T

Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

1,000 [

20,50000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

F2RA6680

M3

Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407 segons la llista europea
de residus (orden mam/304/2002)

20,50000

3,00 %

Rend.: 1,000

Unitats

B2RA6890

20,50000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de fusta no especials amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170201 segons la llista europea de residus
(orden mam/304/2002)

0,190 [

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

21,11500

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Parcial

€

41,00000

Subtotal:

20,50000
0,61500

-26,40

Preu

T

20,50000

P-39

F2RA6960

M3

Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 150101 segons la llista europea
de residus (orden mam/304/2002)

Import

Materials

7,79000

7,79000

7,79000
0,23370

3,00 %

8,02370

Rend.: 1,000

Unitats

7,79000

0,00

Preu

Parcial

0,00000

0,00000

€

Import

Materials
B2RA6680

T

Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407 segons la llista europea
de residus (orden mam/304/2002)

0,200 [

-128,14000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

-25,62800

-25,62800

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-37

P-38

Import

Materials

P-36

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-35

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

F2RA6770

M3

Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170203 segons la llista europea de residus
(orden mam/304/2002)

Rend.: 1,000

Unitats

B2RA6960

Parcial

Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de paper i cartró no especials amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 150101 segons la llista europea
de residus (orden mam/304/2002)

0,040 [

-25,62800

Subtotal:

-25,62800
-0,76884

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

-26,39684

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,00

Preu

T

€

P-40

F2RA7580

M3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

Import

Materials

0,00000

0,00000
0,00000

3,00 %

0,00000

Rend.: 1,000

Unitats

0,00000

13,46

Preu

Parcial

€

Import

Materials
B2RA6770

T

Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de plàstic no especials amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170203 segons la llista europea de residus
(orden mam/304/2002)

0,035 [

Subtotal:

0,00000

B2RA7580

0,00000

0,00000

0,00000

T

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

0,170 [

Subtotal:

76,88000

13,06960

13,06960

13,06960
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

23

PARTIDES D'OBRA

kg

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de fibrociment perillosos amb una densitat 0.9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170605* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Subtotal:

13,06960
0,39209

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F2RA7FD0

Pàg.:

24

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-41

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

13,46169

Rend.: 1,000

0,16

Preu

Parcial

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de fibrociment perillosos amb una densitat 0.9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170605* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000 [

0,16000

0,16000

Subtotal:

F32G1000

m2

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,16000

0,16000
0,16000
0,00480

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,08505

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

88,20005
2,64600

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials
B2RA7FD0 kg

82,44500

€

P-44
Unitats

82,44500

Mur de terra armada amb geomalles d'alta durabilitat i
resistència a la tracció i al lliscament segons
prescripcions tècniques de l'empresa instal·ladora.
Inclou malla de filaments de poliéster d'alta tenacitat,
recobertes amb una vaina protectora de PVC. Frontal
reforçat amb reixats metàl·lics hexagonals de Triple
Torsió tipus 8/10 galvanitzat Galfan i revestiment de
pvc gris de diàmetre 2,70/3,70 mm. Inclou manta
orgànica de fibra de coco reforçada amb malla
plàstica de funció anti-torsió o amb geomalla de
polipropilè. Realitzat en tongades de com a màxim
50cm. Inclou drenatges. Caldrà que una empresa
homologada i especialitzada en construcció de murs
de terra armada realitzi el càlcul per a la seva
construcció i posterior certificació. Partida alçada a
justificar

Rend.: 1,250

Unitats

0,16480

90,84605
91,72

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
P-42

F31521H1

m3

Formigó per a rases i pous de fonaments,
HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Rend.: 2,000

Unitats

79,82

Preu

Parcial

€

H

Manobre

0,250 5[

22,68000

Subtotal:
M3

Formigó hm-20/b/20/i de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició i

1,100 [

2,83500
2,83500

67,83000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

F31522H1

m3

Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

74,61300

H

Manobre

3,00 %

77,49053
2,32472

90,85

22,68000

Subtotal:
m3

Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100 [

Georred per a formació de mur de terra armada

B35BUD50

u

Ancoratges d'acer galvanitzat

B35B1000

m2

Bloc per a mur de terra armada

Parcial

P-45

F3J1PSM0

M3

€

Import

74,95000

82,44500

16,31120

4,000 [

6,39000

14,000 [

0,28000

25,56000
3,92000

1,000 [

43,01000

43,01000
72,49000

72,49000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,24467

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

89,04587
2,67138

Estructura de gabions, amb peces d'2x1x0'5 m de
tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de
diàmetre 4,5 mm, i 5x10 cm de pas de malla, reblert
amb pedra calcària d'aportació col·locada amb
mitjans mecànics, amb la cara exterior concertada,
inclós part proporcional de peces especials

91,71724

Rend.: 1,250

Unitats

76,24

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

5,67000
5,67000

16,31120

COST EXECUCIÓ MATERIAL

79,81524

Materials
B065960B

B7B11MA0 m2

74,61300
0,04253

Preu

0,250 5[

5,44320
10,86800

Subtotal:

Ma d'obra
A0140000

22,68000
27,17000

Subtotal:

2,83500

1,50 %

Rend.: 1,000

Unitats

0,300 5[
0,500 5[

74,61300

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-43

Manobre
Oficial 1a paleta

Materials

Materials
B064300B

H
H

Import

Ma d'obra
A0140000

A0140000
A0122000

A0140000

H

Manobre

0,450 5[

22,68000

8,16480

A0121000

H

Oficial 1a

0,450 5[

27,17000

9,78120

5,67000

Subtotal:

17,94600

Maquinària
C1503000

H

Camió grua

0,450 5[

51,73000

18,62280

17,94600

Projecte d´urbanització i millora del Passeig de l´Estació de Sallent
Passeig de l´Estació - Sallent de Bages
Propietat: Ajuntament de Sallent
Arquitectes: Feu i Godoy Arquitectes SLP

Projecte d´urbanització i millora del Passeig de l´Estació de Sallent
Passeig de l´Estació - Sallent de Bages
Propietat: Ajuntament de Sallent
Arquitectes: Feu i Godoy Arquitectes SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

25

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

18,62280

18,62280

P-47

F3J1PSM3

M3

Materials
B35APSM0 U

Gabió 2x1x0'5 m de tela metàl·lica de filferro d'acer
galvanitzat de diàmetre 4,5 mm, i 5x10 cm de pas de
malla

0,525 [

19,80000

10,39500

B0DZP500

U

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x200 cm

2,000 [

0,59000

1,18000

B0D81580

M2

Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usos

2,000 [

1,41000

2,82000

B0342500

M3

Pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de
gabions

1,060 [

20,05000

21,25300

Kg

Filferro acer galvanitzat

0,700 [

2,19000

M3

37,18100

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

74,01899
2,22057

72,15

Parcial

A0121000

H

Oficial 1a

0,470 5[

27,17000

10,21592

H

Manobre

0,470 5[

22,68000

8,52768

H

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

H

Manobre

0,500 5[

22,68000

9,07200

A0121000

H

Oficial 1a

0,500 5[

27,17000

10,86800

Subtotal:

19,94000

H

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,700 5[

57,98000

Subtotal:
M2

Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usos

2,000 [

1,41000

2,82000

B034PS2R

M3

Runa de més de 150 mm, per a reblert de gabions

1,100 [

2,79000

3,06900

B0A12000

Kg

Filferro acer galvanitzat

0,700 [

2,19000

1,53300

B35APS11

U

Gabió 2x1'5x1 m de tela metàl·lica de filferro d'acer
galvanitzat de diàmetre 4,5 mm, i 5x10 cm de pas de
malla

0,2625 [

15,30000

4,01625

Gabió 2x1x1 m de tela metàl·lica de filferro d'acer
galvanitzat de diàmetre 4,5 mm, i 5x10 cm de pas de
malla

0,2625 [

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x200 cm

2,000 [

B35APSM1 U

B0DZP500

U

23,19200
19,80000

10,39500

B0A12000

Filferro acer galvanitzat

0,700 [

2,19000

1,53300

Kg

Subtotal:

Import

11,92800

18,74360

P-48

F3J1PSM9

M3

19,94000

32,46880

23,19200

11,92800

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,28115

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

54,14475
1,62434

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Estructura de gabions, amb peces d'2x0'5x0'5 m de
tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de
diàmetre 4,5 mm, i 5x10 cm de pas de malla, reblert
amb pedra calcària d'aportació col·locada amb
mitjans mecànics, amb la cara exterior concertada,
inclós part proporcional de peces especials

55,76910

Rend.: 1,250

Unitats

77,19

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,450 5[

22,68000

8,16480

A0121000

H

Oficial 1a

0,450 5[

27,17000

9,78120

Subtotal:

17,94600

17,94600

Maquinària
C1503000

18,00000

Import

23,19200

0,525 [

€

Materials
B0D81580

57,98000

Gabió 2x1x0'5 m de tela metàl·lica de filferro d'acer
galvanitzat de diàmetre 4,5 mm, i 5x10 cm de pas de
malla

32,46880
32,46880

0,500 5[

B35APSM0 U

Maquinària
C1313330

18,74360

Subtotal:

Ma d'obra
A0140000

€

Materials

76,23956

Preu

Parcial

A0140000

C1313330

37,18100
0,26919

Unitats

Preu

Subtotal:

1,50 %

Rend.: 1,250

55,77

Maquinària

DESPESES AUXILIARS

Estructura de gabions, amb peces d'2x1x1m i de
2x1'5x1m de tela metàl·lica de filferro d'acer
galvanitzat de diàmetre 4,5 mm, i 10x10 cm de pas
de malla, reblert amb runa col·locada amb mitjans
mecànics, inclós part proporcional de peces especials

Rend.: 1,250

Ma d'obra

1,53300

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F3J1PSM2

Estructura de gabions buida, amb peces d'2x1x0'5 m
de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de
diàmetre 4,5 mm, i 5x10 cm de pas de malla,
col·locada amb mitjans mecànics, inclós part
proporcional de peces especials

Unitats

Subtotal:

P-46

26

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

B0A12000

Pàg.:

H

Camió grua

4,72500

0,500 5[

51,73000

Subtotal:

20,69200
20,69200

20,69200

Materials
0,59000

Subtotal:

1,18000
17,34325

17,34325

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,29910

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

70,05115
2,10153

COST EXECUCIÓ MATERIAL

72,15268

B0DZP500

U

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x200 cm

2,000 [

0,59000

1,18000

B0D81580

M2

Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usos

2,000 [

1,41000

2,82000

B0A12000

Kg

Filferro acer galvanitzat

0,700 [

2,19000

1,53300

B0342500

M3

Pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de
gabions

1,050 [

20,05000

21,05250

Gabió 2x0'5x0'5 m de tela metàl·lica de filferro d'acer
galvanitzat de diàmetre 4,5 mm, i 5x10 cm de pas de
malla

0,525 [

18,00000

9,45000

B35APSM9 U

Subtotal:

36,03550

36,03550
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

27

PARTIDES D'OBRA

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,26919
74,94269
2,24828

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F3Z113T1

M2

Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de
formigó hl-150/b/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Subtotal:

77,19097

Rend.: 1,250

16,18

Preu

Parcial

A0121000

H

Oficial 1a

0,090 5[

27,17000

1,95624

A0140000

H

Manobre

0,180 5[

22,68000

3,26592

C1502E00

H

Camió cisterna de 8 m3

0,025 5[

48,87000

0,61088

C13350C0

H

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,040 5[

76,76000

1,53520

C1331100

H

Motoanivelladora petita

0,035 5[

67,37000

1,17898

€

Subtotal:

Import

Subtotal:
Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, hl-150/b/20

M3

Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

1,150 [

9,97000

11,46550

B0111000

M3

Aigua

0,050 [

1,86000

0,09300

Subtotal:

5,22216

0,1575 [

66,06000

5,22216

10,40445

10,40445

10,40445

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,07833

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

15,70494
0,47115

COST EXECUCIÓ MATERIAL
M2

Capa de neteja i anivellament de 30 cm de gruix de
formigó hl-150/b/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

16,17609

Rend.: 1,250

29,24

P-52

F9265H11

m3

Preu

Parcial

H

Oficial 1a

0,150 5[

27,17000

3,26040

A0140000

H

Manobre

0,250 5[

22,68000

4,53600

Subtotal:
0,310 [

66,06000

20,47860

Manobre

89,06

Preu

H

Manobre

0,450 5[

22,68000

10,20600

Oficial 1a d'obra pública

0,150 5[

27,17000

4,07550

H

Regle vibratori

B064300B

M3

0,150 5[

Formigó hm-20/b/20/i de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició i

20,47860
0,11695

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

28,39195
0,85176
29,24370

Rend.: 2,000

15,92

1,050 [

Parcial

0,050 5[

22,68000

0,56700

Import

14,28150

14,28150

5,02000

0,75300
0,75300

0,75300

67,83000

71,22150

P-53

F9265H51

M3

71,22150

1,50 %

0,21422

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

86,47022
2,59411

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

Import

71,22150

DESPESES AUXILIARS

Subbase de formigó hm-20/b/20/i, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb transport interior mecànic amb estesa i vibrat
manual, amb acabat reglejat

89,06433

Rend.: 1,000

Unitats
Preu

Parcial

€

Materials

1,50 %

Ma d'obra
H

Rend.: 1,000

Subtotal:

Unitats
A0140000

Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat
reglejat

15,92284

Maquinària

7,79640

DESPESES AUXILIARS

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats
reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del
material al 98% del pm

15,45907
0,46377

H

20,47860

COST EXECUCIÓ MATERIAL
M3

3,00 %

Subtotal:

7,79640

Subtotal:

F921R01J

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

A0140000

Materials

P-51

0,00851

A012N000

C2005000
A0121000

Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, hl-150/b/20

1,50 %

Unitats

€

Import

11,55850

Ma d'obra

Ma d'obra

M3

3,32506

DESPESES AUXILIARS

Subtotal:
Unitats

B06NLA2B

11,55850

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

F3Z1PST1

0,56700

3,32506

B037R000

Materials
M3

0,56700

Materials
Unitats

P-50

28

Maquinària

Ma d'obra

B06NLA2B

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

P-49

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

98,18

Preu

Parcial

Ma d'obra
A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

0,160 5[

27,17000

4,34720

A0150000

H

Manobre especialista

0,160 5[

23,45000

3,75200

€

Import

Projecte d´urbanització i millora del Passeig de l´Estació de Sallent
Passeig de l´Estació - Sallent de Bages
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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29

PARTIDES D'OBRA

A0140000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

H

Manobre

0,480 5[

22,68000

Subtotal:

10,88640
18,98560

18,98560

A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

0,240 5[

27,17000

3,26040

A0140000

H

Manobre

0,510 5[

22,68000

5,78340

Subtotal:

Maquinària
C2005000

H

Regle vibratori

0,160 5[

5,02000

0,80320

C1505120

H

Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,160 5[

25,17000

4,02720

Subtotal:
M3

Formigó hm-20/b/20/i de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició i

1,050 [

4,83040
67,83000

B96516E0

M

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada c3 de 28x17 cm segons une
127340, de classe climàtica b, classe resistent a
l'abrasió h i classe resistent a flexió u (r-6 mpa)
segons une-en 1340

1,050 [

5,00000

5,25000

B0710250

T

Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a
granel, de designació (g) segons norma une-en 998-2

0,0032 [

35,23000

0,11274

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

0,0792 [

65,07000

5,15354

4,83040

71,22150

B06NN14C M3
Subtotal:

71,22150

P-54

F932101F

m3

71,22150

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,28478

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

95,32228
2,85967

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al
95 % del PM

Unitats

Subtotal:

98,18195

Rend.: 1,000

30,57
Preu

Parcial

Import

H

Manobre

0,050 5[

22,68000

Subtotal:

P-56

F965PSE9

M

1,13400
1,13400

1,13400

Maquinària
C1331100

H

Motoanivelladora petita

0,035 5[

67,37000

2,35795

C13350C0

H

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,040 5[

76,76000

3,07040

C1502E00

H

Camió cisterna de 8 m3

0,025 5[

48,87000

1,22175

Subtotal:
m3

Sauló sense garbellar

1,150 [

18,94000

21,78100

M3

Aigua

0,050 [

1,86000

0,09300

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

21,87400

P-55

F96516E9

M

R1 - Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada c3 de 28x17 cm segons une
127340, de classe climàtica b, classe resistent a
l'abrasió h i classe resistent a flexió u (r-6 mpa)
segons une-en 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

19,69574
0,59087

R0 - Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
17x23 cm segons une 127340, de classe climàtica b,
classe resistent a l'abrasió h i classe resistent a flexió
u (r-6 mpa) segons une-en 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter

21,87400

3,00 %

29,67511
0,89025
30,56536
20,29

Preu

Parcial

20,28661

Rend.: 1,000

28,74

Preu

Parcial

A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

0,240 5[

27,17000

6,52080

A0140000

H

Manobre

0,480 5[

22,68000

10,88640

Subtotal:

17,40720

B06NN14C M3

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

0,0858 [

65,07000

5,58301

B0710250

T

Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a
granel, de designació (g) segons norma une-en 998-2

0,0042 [

35,23000

0,14797

B965PSE9

M

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada 17x23 cm segons une 127340, de
classe climàtica b, classe resistent a l'abrasió h i
classe resistent a flexió u (r-6 mpa) segons une-en
1340

1,050 [

4,29000

4,50450

Subtotal:

€

€

Import

17,40720

Import

10,23548

10,23548

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,26111

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

27,90379
0,83711

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

Ma d'obra

0,13566

Materials

0,01701

Rend.: 2,000

1,50 %

6,65010

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

10,51628

DESPESES AUXILIARS

Unitats

Materials
B0321000

9,04380

Ma d'obra

6,65010

B0111000

10,51628

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

Ma d'obra
A0140000

9,04380

Materials

Materials
B064300B
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA

P-57

F96APSM1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

M

R3 - Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de
gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base
de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resitència
mínima a compressió

Rend.: 1,000

Unitats

36,01

Preu

Parcial

€

P-59

F96APSM3

M

Import

R5 - Vorada plegada de xapa d'acer galvanitzat amb
dos plecs, de 4 mm de gruix i 830 mm de
desenvolupament, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base
de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resitència
mínima a compressió

Rend.: 1,000

Unitats

Ma d'obra
A0121000

H

Oficial 1a

0,100 5[

27,17000

2,71700

A0140000

H

Manobre

0,100 5[

22,68000

2,26800

Subtotal:

60,52

Preu

4,98500

4,98500

A0121000

H

Oficial 1a

0,200 5[

27,17000

5,43400

A0140000

H

Manobre

0,200 5[

22,68000

4,53600

Subtotal:
B06NN14C M3

B96AUG10 M

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

0,045 [

Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa

1,050 [

65,07000

25,69000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

9,97000

B96APSM3 M

Vorada de xapa d'acer galvanitzat amb dos plecs, de
4 mm de gruix i 830 mm de desenvolupament, inclòs
elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa

1,020 [

41,30000

42,12600

B06NN14C M3

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

0,100 [

65,07000

6,50700

26,97450

29,90265

1,50 %

0,07478

3,00 %

34,96243
1,04887

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal:

36,01130

48,63300

M

R2 - Vorada plegada de xapa d'acer galvanitzat amb
dos plecs, de 4 mm de gruix i 250 mm de
desenvolupament, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base
de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resitència
mínima a compressió

Rend.: 2,000

25,58

Preu

Parcial

1,50 %

0,14955

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

58,75255
1,76258

F96APSM4

M

Import

R3 - Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de
gruix i 550 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base
de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resitència
mínima a compressió, amb un blec contenint el
parterre de separació

H

Oficial 1a

0,100 5[

27,17000

1,35850

A0140000

H

Manobre

0,100 5[

22,68000

1,13400

Subtotal:

2,49250

60,51513

Rend.: 2,000

Unitats

Ma d'obra
A0121000

65,03

Preu

2,49250

A0121000

H

Oficial 1a

0,100 5[

27,17000

1,35850

A0140000

H

Manobre

0,100 5[

22,68000

1,13400

Subtotal:

B06NN14C M3

Vorada plegada de xapa d'acer galvanitzat amb dos
plecs, de 4 mm de gruix i 250 mm de
desenvolupament, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base
de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resitència
mínima a compressió

1,050 [

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

0,045 [

18,45000

65,07000

19,37250

2,92815

22,30065

22,30065

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03739

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

24,83054
0,74492

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

2,49250

2,49250

Materials
B06NN14C M3

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

0,045 [

65,07000

2,92815

B96AUG30 m

Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 550
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa

1,050 [

54,93000

57,67650

Subtotal:
Subtotal:

Parcial

€

Ma d'obra

Materials
B96APSM2 M

48,63300

€
P-60

Unitats

9,97000

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F96APSM2

Import

Materials

2,92815

29,90265

Parcial

€

Ma d'obra

Materials

P-58

32

25,57545

60,60465

60,60465

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03739

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

63,13454
1,89404

COST EXECUCIÓ MATERIAL

65,02857
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

33

PARTIDES D'OBRA

F9715G11

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m3

Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual, acabat reglejat

Rend.: 1,000

97,07

Preu

Parcial

€

Subtotal:

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,600 5[

22,68000

13,60800

A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

0,200 5[

27,17000

5,43400

Subtotal:

19,04200

H

Regle vibratori

0,060 5[

5,02000

Subtotal:

19,04200

P-62

F978PGP1

m

0,30120
0,30120

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

1,100 [

67,83000

F97433EA

m

74,61300

74,61300

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,28563

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

94,24183
2,82725

R7 - Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de
morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de
ciment blanc. Inclou base per a rigola amb formigó
HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió,
estesa i vibratge manual, acabat reglejat

Rend.: 2,000

18,70

Preu

Parcial

H

Manobre

0,105 5[

22,68000

1,19070

H

Oficial 1a d'obra pública

0,300 5[

27,17000

4,07550

Subtotal:

16,91

Preu

Parcial

H

Manobre

0,093 5[

22,68000

2,10924

H

Oficial 1a d'obra pública

0,031 5[

27,17000

0,84227

m3

Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

5,26620

0,105

1,62000

5[
Subtotal:

0,154 [

B051E201

t

Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,0015 [

182,42000

0,27363

B97423E1

u

Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8
cm, per a rigoles

3,333 [

1,82000

6,06606

B0710150

T

Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en
sacs, de designació (g) segons norma une-en 998-2

0,0189 [

38,50000

0,72765

Subtotal:

7,06734

Partides d'obra
0,060 [

94,24183

5,65451

2,95151

87,13000

13,41802

13,41802

F981AG9F

M

Import

13,41802

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04427

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

16,41380
0,49241

Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada, de 60
cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter
sobre base de formigó reciclat no estructural de 15
n/mm2 de resistència mínima a compressió

16,90622

Rend.: 1,000

218,17

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012N000

5,26620

A0140000

H
H

Oficial 1a d'obra pública

0,450 5[

27,17000

12,22650

Manobre

0,900 5[

22,68000

20,41200

Subtotal:

0,08505
0,08505

€

Import

2,95151

Subtotal:

€

0,08505

Materials

Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual, acabat reglejat

Rend.: 1,000

A0140000

B064E26C

Maquinària

m3

18,69666

Materials

P-63

A012N000

F9715G11

18,15209
0,54456

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A0140000

Mesclador continu per a morter preparat en sacs

3,00 %

Rigola en forma de cuneta de formigó
HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de 40 cm d'amplària i de
30 a 35 cm d'alçària, acabat remolinat

97,06908

Unitats

h

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

A012N000

Ma d'obra

C1704200

0,07899

Ma d'obra

74,61300

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-61

1,50 %

Subtotal:
Subtotal:

5,65451

DESPESES AUXILIARS

Unitats

0,30120

Materials
M3

5,65451

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Maquinària

B064300C

34

PARTIDES D'OBRA

Unitats

C2005000

Pàg.:

32,63850

B9811G9F

M

Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma
recta, de 90 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada

1,020 [

173,49000

176,95980

B0710150

T

Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en
sacs, de designació (g) segons norma une-en 998-2

0,045 [

38,50000

1,73250

Subtotal:

7,06734

32,63850

Materials

178,69230

178,69230

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,48958

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

211,82038
6,35461

COST EXECUCIÓ MATERIAL

218,17499
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PARTIDES D'OBRA

P-64

F981PG9F

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

36

PARTIDES D'OBRA

U

Capçal de gual de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada de 90 x 40 cm, amb la
cantonada en forma rectangular , d'1 peça, col·locada
amb morter sobre base de formigó reciclat no
estructural

Rend.: 1,000

307,64

€

P-66

F9E1320A

Preu

Parcial

Import

A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

0,800 5[

27,17000

21,73600

A0140000

H

Manobre

0,800 5[

22,68000

18,14400

Subtotal:

39,88000

Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, hne- 235/ p/ 20,
amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat ce, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

0,105 [

1,000 [

249,18000

249,18000

0,0495 [

38,50000

1,90575

U

Capçal de gual de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada de 90 x 40 cm, amb la
cantonada en forma rectangular , d'1 peça

B0710150

T

Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en
sacs, de designació (g) segons norma une-en 998-2

Rend.: 1,000

29,24

67,74000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

H

Oficial 1a d'obra pública

0,430 5[

27,17000

11,68310

H

Manobre

0,270 5[

22,68000

6,12360
17,80670

B0111000

M3

Aigua

0,010 [

1,86000

0,01860

B9E13200

M2

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

1,020 [

7,18000

7,32360

B0512401

T

Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,0031 [

117,66000

0,36475

D0391411

M3

Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

0,0306 [

85,24943

2,60863

258,19845
0,59820

3,00 %

298,67665
8,96030

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A012N000
A0140000

Subtotal:

1,50 %

Parcial

€

Import

17,80670

Materials

7,11270

258,19845

Preu

Subtotal:
39,88000

Materials

B981PG9F

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland

Ma d'obra

Ma d'obra

M3

M2

Unitats
Unitats

B06NPF2P

Pàg.:

10,31558

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,26710

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

28,38938
0,85168

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-67

F9F5TE0F

M2

10,31558

Paviment de peces de formigó de forma rectangular
60x 40 cm i 7 cm de gruix, preu alt , col·locats amb
morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina

Rend.: 2,000

Unitats

307,63695

29,24106
39,56

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
P-65

F9A23510

M3

Paviment de granulat de pedra granítica de grandària
màxima 50 a 70 mm i cares trencades, amb estesa i
piconatge mecànics del material

Rend.: 1,000

Unitats

46,53

Preu

Parcial

€

A0140000

H

Manobre

0,350 5[

22,68000

3,96900

A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

0,700 5[

27,17000

9,50950

Import

Ma d'obra

Subtotal:

13,47850

13,47850

Materials
A0140000

H

Manobre

0,050 5[

22,68000

Subtotal:

1,13400
1,13400

B9FA6471
1,13400

Maquinària
C13350C0

H

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,020 5[

76,76000

1,53520

C1331100

H

Motoanivelladora petita

0,035 5[

67,37000

2,35795

Subtotal:

3,89315

M2

3,89315

Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 7 cm
de gruix, de forma rectangular, acabat amb textura
pètria, preu alt

B0310500

T

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

D0701821

M3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

1,050 [

18,46000

19,38300

0,017 [

19,00000

0,32300

0,0504 [

99,63550

5,02163

Materials
B0332300

T

Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm

1,870 [

21,46000

Subtotal:

Subtotal:

40,13020
40,13020

40,13020

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01701

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

45,17436
1,35523

COST EXECUCIÓ MATERIAL

46,52959

24,72763

24,72763

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,20218

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

38,40831
1,15225

COST EXECUCIÓ MATERIAL

39,56056
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

37

PARTIDES D'OBRA

P-68

F9G16445

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m3

Paviment de formigó sense additius HA-30/B/20/IIa+E
de consistència tova, grandària màxima del granulat,
20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
mecànic i acabat remolinat mecànic

Rend.: 2,000

104,94

C170H000

€

H

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,170 5[

Parcial

A0140000

H

Manobre

0,200 5[

22,68000

2,26800

A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

0,117 5[

27,17000

1,58945

Subtotal:

Import

3,85745

P-71
C1709A00

H

Estenedora per a paviments de formigó

0,033 5[

88,88000

1,46652

C2003000

H

Remolinador mecànic

0,050 5[

5,46000

0,13650

Subtotal:

1,60302

1,69830
1,69830

1,69830

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,05980

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

5,74460
0,17234

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,85745

Maquinària

F9H3145A

M2

Paviment de mescla bituminosa discontínua en
calent, per a capes de trànsit bbtm, 11a b 50/70 amb
betum asfàltic de penetració, fibres i granulat granític,
per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix

5,91694

Rend.: 1,000

Unitats

1,60302

4,75

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Materials
B065E76B

m3

Formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E

1,050 [

91,78000

96,36900

DESPESES AUXILIARS

96,36900

Acabat superficial amb tractament desactivant per
deixar l'àrid vist i neteja posterior amb aigua
projectada

H

Manobre

0,0032 5[

22,68000

0,07258

H

Oficial 1a d'obra pública

0,0016 5[

27,17000

0,04347

C13350C0

101,88733
3,05662

3,00 %

Rend.: 2,000

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,0008 5[

76,76000

0,06141

61,19000

0,04895

70,17000

0,05614

C1709B00

H

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

0,0008 5[

C170D0A0

H

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,0008 5[

5,23

Preu

Parcial

Subtotal:
T

Import

Mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes
de trànsit bbtm, 11a b 50/70 amb betum asfàltic de
penetració, fibres i granulat granític

0,069 [

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,220 5[

22,68000

Subtotal:

2,49480

Materials
B08AD00F

L

Producte per a tractament desactivant de superfícies
de formigó

0,250 [

10,17000

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,54250
2,54250

2,54250

1,50 %

0,03742

3,00 %

5,07472
0,15224

COST EXECUCIÓ MATERIAL
M

Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a
formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i
fondària >= 6 cm

62,76000

4,33044

4,33044

Rend.: 1,000

P-72

F9J12P70

1,50 %

0,00174

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

4,61473
0,13844

M2

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus c60bf4 imp, amb dotació 1,5 kg/m2

5,92

€

Preu

Parcial

4,75317

Rend.: 1,000
Unitats

0,69
Preu

Parcial

A0150000

H

Manobre especialista

0,004 5[

23,45000

0,170 5[
Subtotal:

23,45000

Subtotal:

0,09380

3,98650

H

Camió cisterna per a reg asfàltic

0,004 5[

32,04000

Subtotal:
B0552470

3,98650

0,09380

Maquinària

Import

3,98650

Import

0,09380

0,12816
0,12816

Materials
Manobre especialista

€

Ma d'obra

C1702D00
Unitats

H

4,33044

DESPESES AUXILIARS

5,22696

Ma d'obra
A0150000

0,16650

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

F9GZ2564

0,16650

Subtotal:

2,49480
2,49480

0,11605

Materials
B9H3145A

Unitats

H

104,94395
€

0,11605

Maquinària

0,05786

COST EXECUCIÓ MATERIAL
M2

96,36900

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

F9G8PSAS

A0140000
A012N000

Subtotal:
Subtotal:

Maquinària

9,99000

Subtotal:
Preu

Ma d'obra

P-70

38

PARTIDES D'OBRA

Unitats

P-69

Pàg.:

Kg

Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus c60bf4 imp amb
un contingut de fluidificant >3%, segons une-en 13808

1,500 [

0,30000

0,45000

0,12816
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

39

PARTIDES D'OBRA

0,45000

0,45000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00141

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

0,67337
0,02020

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F9Z4MA16

M2

Armadura per lloses de formigó ap500 sd amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer me
15x15 cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500sd une-en 10080

0,69357

Rend.: 1,000

4,10

P-75

FBA31517

Preu

Parcial

H

Oficial 1a ferrallista

0,022 5[

27,17000

0,59774

A0134000

H

Ajudant ferrallista

0,022 5[

24,11000

0,53042

Subtotal:

€

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me
15x15 cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500sd une-en 10080

B0A14200

Kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

Import

1,200 [

2,34000

2,80800

0,0184 [

1,25000

0,02300

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,12816

2,83100
1,50 %

0,01692

3,00 %

3,97608
0,11928

A0140000

H

Manobre

0,042 5[

22,68000

0,95256

H

Oficial 1a

0,084 5[

27,17000

2,28228

107,13

Preu

Parcial

A012F000

H

Oficial 1a manyà

0,300 5[

27,60000

5,52000

A013F000

H

Ajudant manyà

0,150 5[

24,20000

2,42000

€

Import

Subtotal:

7,94000

0,042 5[

1,000 [

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

4,000 [

91,35000

3,23484

1,27218
1,27218

BBA1M200 Kg

Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,500 [

1,39000

0,69500

BBA17100

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

1,020 [

3,53000

3,60060

1,27218

Kg

4,29560

4,29560

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04852

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

8,85114
0,26553

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-76

FBB13251

U

Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada
mecànicament

9,11668

Rend.: 1,000

76,50

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

H

Ajudant muntador

0,250 5[

24,11000

6,02750

A012M000

H

Oficial 1a muntador

0,250 5[

28,08000

7,02000
13,04750

13,04750

Maquinària
C1503000

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d.50
mm, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles de pleitina de 105x5x1 cm cada 10 cm, de
145 cm d'alçària

30,29000

Subtotal:
7,94000

Import

3,23484

Subtotal:

Materials

U

Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

Unitats
Unitats

B0A62F90

H

4,09536

Rend.: 1,500

Parcial

€

Materials

Ma d'obra

BB12PSAM M

Preu

A0121000

2,83100

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d.50
mm, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles de pleitina de 105x5x1 cm cada 10 cm, de
145 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb
tac d'acer, volandera i femella

9,12

Subtotal:

1,12816

Subtotal:

M

Rend.: 1,000

Maquinària

Materials
M2

Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus p-rr, amb plàstic d'aplicació en fred
de dos components de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Unitats

C1B02B00
A0124000

B0B34234

M2

Subtotal:
Unitats

FB12PSAM

40

Ma d'obra

Ma d'obra

P-74

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-73

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

H

Camió grua

0,062 5[

91,35000

51,73000

Subtotal:

3,20726
3,20726

3,20726

Materials
BBM12603
1,13000

Subtotal:

4,52000
95,87000

Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe ra2

1,000 [

57,82000

Subtotal:

95,87000

57,82000

57,82000

57,82000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,19571

104,00850
3,12026

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

74,27047
2,22811

107,12876

COST EXECUCIÓ MATERIAL

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,19850

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

U

76,49859
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

41

PARTIDES D'OBRA

P-77

FBB3B420

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

Placa complementària per a senyals de trànsit,
d'alumini anoditzat, de 30x15 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada al senyal

Rend.: 1,000

49,98

Unitats

€

Preu

Parcial

A012M000

H

Oficial 1a muntador

0,100 5[

28,08000

2,80800

A013M000

H

Ajudant muntador

0,100 5[

24,11000

2,41100

Subtotal:

Import

Camió grua

A013M000

H

Ajudant muntador

2,500 5[

24,11000

60,27500

H

Oficial 1a muntador

2,500 5[

28,08000

70,20000

0,025 5[

Subtotal:

5,21900
51,73000

Subtotal:
Placa complementària per a senyals de trànsit,
d'alumini anoditzat, de 30x15 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

BD7JE180

5,21900

m

1,29325
1,29325

1,000 [

41,93000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020 [

1,29325

41,93000

M

Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 60 mm de
diàmetre, col·locat a terra formigonat

Unitats

41,93000

1,50 %

0,07829

3,00 %

48,52054
1,45562
49,97615

Rend.: 1,000

14,03
Preu

Parcial

5,21000

H

Oficial 1a paleta

0,050 5[

27,17000

1,35850

A0140000

H

Manobre

0,100 5[

22,68000

2,26800

Subtotal:

1,95713

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

137,74633
4,13239

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-80

FD5A5805

m

Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta
densitat de 80 mm de diàmetre i reblert amb material
filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

141,87871

Rend.: 1,000

Unitats

25,07

Preu

€
Import

D060M022

Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l
32,5 r i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

M3

7,57000

7,57000

0,0294 [

80,64385

2,37093

A0140000

H

Manobre

0,290 5[

22,68000

6,57720

A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

0,170 5[

27,17000

4,61890
11,19610

3,62650

C133A0K0

H

Safata vibrant amb placa de 60 cm

0,100 5[

6,36000

0,63600

C1313330

H

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,051 5[

57,98000

2,95698

FD10E186

u

9,94093
1,50 %

0,05440

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

13,62183
0,40865

Connexió d'embornal a clavegueró existent, amb tub
de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets i accessòris,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa

3,59298

BD5B1800

m

Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 80
mm de diàmetre

1,050 [

1,12000

1,17600

B0330020

t

Grava de pedrera, per a drens

0,408 [

20,11000

8,20488

9,94093

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Rend.: 1,000

11,19610

3,59298

Materials

Subtotal:
Subtotal:

Import

Maquinària

3,62650

1,000 [

Parcial

€

Ma d'obra

Subtotal:
Suport de tub d'acer galvanitzat de 60 mm de
diàmetre, per a senyalització vertical

5,31420

1,50 %

Materials
BBMZCA20 M

5,31420

5,31420

Subtotal:
A0122000

130,47500

DESPESES AUXILIARS

Ma d'obra

P-79

130,47500

Subtotal:

41,93000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FBBZCA20

Import

Materials

Materials
BBM1EB1B u

Parcial

A012M000

Maquinària
H

Preu

Ma d'obra

Ma d'obra

P-78

42

PARTIDES D'OBRA

Unitats

C1503000

Pàg.:

14,03048
141,88

9,38088

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,16794

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

24,33790
0,73014

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-81

FD5H1288

€

m

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària
interior 100 mm i de 100 a 130 mm d'alçària, sense
perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat nervada
classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada
amb tanca a la canal, col·locada sobre base de
formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de
150 mm de gruix

25,06804

Rend.: 2,000

Unitats
Ma d'obra

9,38088

84,29

Preu

Parcial

€

Import
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Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

A0140000

H

Manobre

0,420 5[

22,68000

4,76280

A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

0,280 5[

27,17000

3,80380

Subtotal:

8,56660

8,56660

B0710250

T

Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a
granel, de designació (g) segons norma une-en 998-2

0,040 [

35,23000

1,40920

BD5ZBJA0

u

Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de
780x340x40 mm i 41 kg de pes

1,000 [

62,19000

62,19000

Materials
BD5H1288

B064300C

m

M3

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària
interior 100 mm i 100 a 130 mm d'alçària, sense perfil
lateral, amb reixa d'acer galvanitzat nervada classe
C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca
a la canal
Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

1,050 [

0,1139 [

62,30000

67,83000

7,72584

73,14084

u

FD7J9425

0,12850

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

81,83594
2,45508

111,62

Preu

Parcial

A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

1,500 5[

27,17000

40,75500

A0140000

H

Manobre

1,500 5[

22,68000

34,02000

Subtotal:
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

74,77500

0,4312 [

67,83000

u

Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

1,007 [

1,46000

1,47022

B0DZA000

l

Desencofrant

0,560 [

3,13000

1,75280
32,47132

€

Import

u

86,35345

Rend.: 1,000

23,05

Preu

A013M000

H

Ajudant muntador

0,320 5[

24,11000

7,71520

H

Oficial 1a muntador

0,320 5[

28,08000

8,98560

BD7J9400

m

3,00 %

108,36795
3,25104
111,61898
86,35

Preu

Parcial

H

Oficial 1a d'obra pública

0,400 5[

27,17000

10,86800

A0140000

H

Manobre

0,400 5[

22,68000

9,07200

Subtotal:

19,94000

FD7JC186

Import

Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma
UNE-EN 13244-2

1,020 [

16,70080

5,32000

5,42640

5,42640

m

5,42640

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,25051

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

22,37771
0,67133

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 160 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

23,04904

Rend.: 1,000

Unitats

11,50

Preu

Parcial

A012M000

H

Oficial 1a muntador

0,140 5[

28,08000

3,93120

A013M000

H

Ajudant muntador

0,140 5[

24,11000

3,37540

Subtotal:

€

Import

7,30660

7,30660

Materials
BD7JC180

19,94000

Import

Ma d'obra

€

Ma d'obra
A012N000

16,70080

Subtotal:

32,47132

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Rend.: 1,000

Parcial

€

Materials

P-85

1,12163

Unitats

Materials

83,83830
2,51515

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,50 %

Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de
780x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb
morter

3,00 %

74,77500

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FD5ZBJA4

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

A012M000

29,24830

B0DF6F0A

Subtotal:

P-83

0,29910

Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de
designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons
la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Materials
M3

1,50 %

Unitats

Ma d'obra

B064300C

DESPESES AUXILIARS

Subtotal:
Unitats

63,59920

Ma d'obra

84,29102

Rend.: 1,000

m

73,14084

1,50 %

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre
solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

63,59920

COST EXECUCIÓ MATERIAL

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FD5J6F08

Subtotal:

65,41500

P-84
Subtotal:

P-82

44

m

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020 [

Subtotal:

3,68000

3,75360

3,75360

3,75360
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FD7JG146

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,10960

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

11,16980
0,33509

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 4 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

11,50489

Rend.: 1,000

15,51

P-88

FDD1A098

m

Unitats

Preu

Parcial

Oficial 1a muntador

0,140 5[

28,08000

3,93120

A013M000

H

Ajudant muntador

0,140 5[

24,11000

3,37540

Subtotal:

Import

7,30660

1,020 [

7,49000

Subtotal:

0,450 5[

22,68000

10,20600

A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

0,450 5[

27,17000

12,22650

H

22,43250

7,63980

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

15,05600
0,45168

BDD1A090

m

Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100
cm, prefabricada

D0701821

M3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

27,52
Parcial

H

Manobre

0,200 5[

22,68000

4,53600

A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

0,200 5[

27,17000

5,43400

Subtotal:

9,97000

0,2447 [

67,83000

1,050 [

73,60000

77,28000

0,0076 [

99,63550

0,75723

78,03723

P-89

FDDZ51A8

u

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

78,03723
0,33649

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

108,63352
3,25901

Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat
amb morter ciment 1:4

111,89252

Rend.: 1,000

Unitats

22,05

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
€

A0140000

H

Manobre

0,300 5[

22,68000

6,80400

Import

A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

0,300 5[

27,17000

8,15100
14,95500

14,95500

Materials
9,97000

BDDZ51A0 u

Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

D0701821

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

M3

16,59800

16,59800

7,82730

1,50 %

1,000 [

5,28000

5,28000

0,0095 [

99,63550

0,94654

Subtotal:
Subtotal:

7,82730

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials
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

22,43250

7,82730

Subtotal:
A0140000

M3

Import

DESPESES AUXILIARS

15,50768

Rend.: 1,000

57,98000

Subtotal:

7,63980
0,10960

Preu

0,135 5[

Subtotal:

1,50 %

Unitats

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

Ma d'obra

B064300C

€

Materials

7,30660

DESPESES AUXILIARS

Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i
de planta 1,2x1,2 m

Parcial

Manobre

7,63980

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

Preu

H

Materials

FDB17460

111,89

A0140000

C1313330

H

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 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

Rend.: 1,000

Subtotal:

A012M000

m

Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de
formigó amb execució prefabricada, col·locades amb
morter ciment 1:4

Ma d'obra

€

Ma d'obra

P-87

46

Maquinària

Unitats

BD7JG140

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-86

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

16,59800

1,50 %

0,14955

3,00 %

26,71755
0,80153

6,22654

6,22654

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,22433

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

21,40587
0,64218

COST EXECUCIÓ MATERIAL

22,04804

27,51908
P-90

FDDZ7DD4

u

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa recolzada, pas lliure de 600 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 1,000

130,88

€
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Unitats

Preu

Parcial

Import

Maquinària
C1503000

A0140000

H

Manobre

0,410 5[

22,68000

9,29880

A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

0,410 5[

27,17000

11,13970

Subtotal:

20,43850

H

BDDZ7DD0 u

Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, recolzada, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

B0710250

Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a
granel, de designació (g) segons norma une-en 998-2

T

1,000 [

105,07000

105,07000

0,0357 [

35,23000

1,25771

Subtotal:

106,32771

U

20,43850

BDK21495

u

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

B064500B

m3

Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

106,32771
0,30658

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

127,07279
3,81218
130,88497

Rend.: 1,000

65,36

Preu

Parcial

H

Manobre

1,000 5[

22,68000

22,68000

A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

1,000 5[

27,17000

27,17000

Subtotal:

49,85000

P-93

FDK262B8

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,200 5[

57,98000

Subtotal:

Import

T

Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a
granel, de designació (g) segons norma une-en 998-2

0,0357 [

35,23000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

FDK262B7

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

0,0567 [

66,11000

3,74844

Unitats

1,50 %

0,54398

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

67,38342
2,02150

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació

67,56

Preu

Parcial

€

Import

A0140000

H

Manobre

1,000 5[

22,68000

22,68000

A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

0,500 5[

27,17000

13,58500
36,26500

36,26500

H

Camió grua

0,200 5[

51,73000

10,34600
10,34600

10,34600

Materials
BDK21495

u

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

B0330020

t

Grava de pedrera, per a drens

1,000 [

16,48000

16,48000

0,0972 [

20,11000

1,95469

Subtotal:

18,43469

18,43469

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,54398

63,45146
1,90354

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

65,58967
1,96769

65,35500

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,74775

3,00 %

69,40

Parcial

69,40492

Rend.: 1,000

1,25771

1,50 %

Preu

20,22844

DESPESES AUXILIARS

Subtotal:
11,59600

1,25771

Rend.: 1,000

20,22844

Maquinària

1,25771

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-92

16,48000

Subtotal:
49,85000

Materials
B0710250

16,48000

11,59600
11,59600

10,34600

Ma d'obra

C1503000
H

u

€

Maquinària
C1313330

10,34600

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra
A0140000

10,34600

1,000 [

Unitats
Unitats

51,73000

Subtotal:

1,50 %

Desmuntatge, acopi i posterior muntatge a nova
rasant de bastiment i tapa batent de registre circular
de pou existent, col·locat amb morter

0,200 5[
Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Camió grua

Materials

Materials

FDDZCAD5

48

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

P-91

Pàg.:

€

P-94

FDK262D7

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Rend.: 1,000

Unitats

Import

67,55735
85,12

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Ma d'obra
A0140000
A012N000

H
H

Manobre
Oficial 1a d'obra pública

1,000 5[
0,500 5[
Subtotal:

22,68000
27,17000

22,68000

A0140000

H

Manobre

1,100 5[

22,68000

24,94800

13,58500

A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

0,550 5[

27,17000

14,94350

36,26500

36,26500

Subtotal:

39,89150

39,89150
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PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

A012N000
H

Camió grua

0,300 5[

51,73000

Subtotal:

B064500B

m3

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis
Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,000 [

15,51900
21,53000

0,0772 [

66,11000

Subtotal:

FDK26A17

u

15,51900

H

26,63369
0,59837

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

82,64256
2,47928

985,09

Preu

Parcial

H

Oficial 1a d'obra pública

0,450 5[

27,17000

12,22650

H

Manobre

0,900 5[

22,68000

20,41200

Subtotal:

32,63850

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa
tipus HF-II, per a instal·lacions de telefonia

B064500B

m3

Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

€

FDK26J17

u

Import

51,73000

Subtotal:

32,63850

BDK218ZA

u

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa
tipus DF-II, per a instal·lacions de telefonia

0,2835 [

66,11000

1,000 [

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa
tipus HF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

895,94000

914,68219

8,58718

Manobre

11,66180

572,16180

572,16180

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,38078

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

606,56699
18,19701

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa
tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

624,76400

Rend.: 1,000

225,37

Preu

Parcial

A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

0,275 5[

27,17000

7,47175

H

Manobre

0,500 5[

22,68000

11,34000
18,81175

€

Import

18,81175

Maquinària
H

Camió grua

0,167 5[

51,73000

Subtotal:

914,68219

1,50 %

0,48958

3,00 %

956,39745
28,69192

BDK218ZP

u

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa
tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonia

B064500B

m3

Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

8,63891
8,63891

624,76

1,000 [

187,19000

187,19000

0,0588 [

66,11000

3,88727

Subtotal:

985,08937

Rend.: 1,000

€

191,07727

8,63891

P-98
Preu

Parcial

0,700 5[

22,68000

15,87600

Import

FDKZH9B4

u

191,07727

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,28218

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

218,81011
6,56430

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats
H

66,11000

Subtotal:

895,94000

Ma d'obra
A0140000

0,1764 [

18,74219

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

8,63891

Materials

DESPESES AUXILIARS

FDK26E17

560,50000

8,58718
8,58718

Subtotal:

P-96

560,50000

A0140000

C1503000
Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,000 [

Unitats

Materials
m3

8,63891

Ma d'obra

Maquinària
0,166 5[

25,38550

8,63891

Subtotal:

P-97

A0140000

B064500B

51,73000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A012N000

Camió grua

0,167 5[

u

85,12184

Unitats

H

Camió grua

BDK218ZJ

Ma d'obra

C1503000

25,38550

Subtotal:

1,50 %

Rend.: 1,000

9,50950

Materials

5,10369

26,63369

27,17000

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa
tipus DF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

0,350 5[

21,53000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-95

Oficial 1a d'obra pública

Maquinària
C1503000

u

H

15,51900

Materials
BDK214C5

50

PARTIDES D'OBRA

Maquinària
C1503000

Pàg.:

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

225,37441

Rend.: 1,000

Unitats

55,90

Preu

Parcial

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

51

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124
A0140000

H

Manobre

0,350 5[

22,68000

7,93800

A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

0,350 5[

27,17000

9,50950

Subtotal:

17,44750

B0710150

T

Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en
sacs, de designació (g) segons norma une-en 998-2

BDKZH9B0 u

B0710150

T

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

1,000 [

Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en
sacs, de designació (g) segons norma une-en 998-2

0,0032 [

36,44000

38,50000

Subtotal:

0,12320

FDKZH9C4

u

36,56320

1,50 %

0,26171

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

54,27241
1,62817

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

55,90058

Rend.: 1,000

70,92

P-101

FFB16655

Preu

Parcial

H

Manobre

0,350 5[

22,68000

7,93800

A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

0,350 5[

27,17000

9,50950

Subtotal:

€

Import

17,44750

BDKZH9C0 u

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

1,000 [

51,02000

51,02000

B0710150

Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en
sacs, de designació (g) segons norma une-en 998-2

0,0032 [

38,50000

0,12320

Subtotal:

51,14320

3,00 %

81,22315
2,43669

Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa. Inclou cinta de
senyalització

83,65984

Rend.: 1,000

11,13

Preu

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

68,85241
2,06557

H

Ajudant muntador

0,160 5[

24,11000

3,85760

H

Oficial 1a muntador

0,160 5[

28,08000

4,49280

83,66

Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020 [

0,65000

0,66300

BFWB1605 u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300 [

5,50000

1,65000

BFYB1605

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000 [

0,02000

0,02000

u

Preu

Parcial

P-102

FFB17655

m

H

Manobre

0,400 5[

22,68000

9,07200

A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

0,400 5[

27,17000

10,86800

Subtotal:

19,94000

1,50 %

0,12526

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

10,80866
0,32426

Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa. Inclou cinta de
senyalització

Materials

Rend.: 1,000

60,78000

60,78000

13,62

Preu

Parcial

A013M000

H

Ajudant muntador

0,180 5[

24,11000

4,33980

A012M000

H

Oficial 1a muntador

0,180 5[

28,08000

5,05440
9,39420

Materials
BFWB1705 u

1,000 [

11,13292

Subtotal:
19,94000

2,33300

€

Import

Ma d'obra

Ma d'obra
A0140000

2,33300

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

Import

8,35040

DESPESES AUXILIARS

Unitats
Unitats

€

Import

8,35040

m

70,91798

Rend.: 1,000

Parcial

A013M000

51,14320
0,26171

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Subtotal:

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

BDKZHEB0 u

0,29910

A012M000

17,44750

DESPESES AUXILIARS

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

1,50 %

Materials

Materials

u

DESPESES AUXILIARS

Unitats

BFB16600
A0140000

FDKZHEB4

m

60,98405

Ma d'obra

Ma d'obra

T

60,98405

Subtotal:
Unitats

0,20405

COST EXECUCIÓ MATERIAL

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

38,50000

Subtotal:

36,44000

36,56320

0,0053 [

17,44750

Materials

P-100

52

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

P-99

Pàg.:

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300 [

8,52000

2,55600

9,39420
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

53

PARTIDES D'OBRA

BFB17600

BFYB1705

m

u

Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020 [

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000 [

1,05000

1,07100

0,06000

m

3,68700

3,68700

1,50 %

0,14091

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

13,22211
0,39666

Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa. Inclou cinta de
senyalització

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020 [

9,42000

9,60840

BFWB1F62 u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
125 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a soldar

0,200 [

87,61000

17,52200

BFYB1F62

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a
soldar

1,000 [

1,50000

1,50000

0,06000

DESPESES AUXILIARS

u

Subtotal:

13,61878

Rend.: 1,000

45,86

€

Preu

Parcial

Import

P-105

FG1ACA49

U

Ma d'obra
A013M000

H

Ajudant muntador

0,320 5[

24,11000

7,71520

A012M000

H

Oficial 1a muntador

0,320 5[

28,08000

8,98560

Subtotal:

16,70080

BFWB1E62 u

BFB1E600

m

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a
soldar

1,000 [

1,16000

0,300 [

Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020 [

63,28000

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

16,70080

1,16000

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa. Inclou cinta de
senyalització

0,14091

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

38,16551
1,14497

Desconnexionat, desmuntatge, acopi i posterior
muntatge i connexionat d'armari exterior de control de
semàfors

39,31048

Rend.: 1,000

86,42

Preu

7,28000

A012H000

H

Oficial 1a electricista

1,000 5[

28,08000

28,08000

A0140000

H

Manobre

0,500 5[

22,68000

11,34000

A0122000

H

Oficial 1a paleta

0,500 5[

27,17000

13,58500

A013H000

H

Ajudant electricista

1,000 5[

24,08000

24,08000

Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics

1,000 [

27,56960

1,50 %

0,25051

3,00 %

44,52091
1,33563

5,66000

Import

77,08500

39,31

5,66000
5,66000

P-106

FG22TD1K

m

€

5,66000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

1,15628

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

83,90128
2,51704

COST EXECUCIÓ MATERIAL

45,85654

Rend.: 2,000

77,08500

Subtotal:

7,42560

27,56960

Parcial

€

Materials

18,98400

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FFB1F625

1,50 %

Unitats

BGW1A000 U

Subtotal:

P-104

DESPESES AUXILIARS

Subtotal:

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a soldar

28,63040

Ma d'obra

Materials
u

28,63040

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

BFYB1E62

54

Materials
BFB1F600

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FFB1E625

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-103

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada. Inclou cinta de senyalització

86,41831

Rend.: 2,000

Unitats

1,93

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
Unitats

Preu

Parcial

Import

A012H000

H

Oficial 1a electricista

0,025 5[

28,08000

0,35100

A013H000

H

Ajudant electricista

0,020 5[

24,08000

0,24080

Ma d'obra
A012M000

H

Oficial 1a muntador

0,360 5[

28,08000

5,05440

A013M000

H

Ajudant muntador

0,360 5[

24,11000

4,33980

Subtotal:

9,39420

Subtotal:

0,59180

Materials
BG22TD10
9,39420

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a

1,020 [

1,25000

1,27500

0,59180
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

55

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Subtotal:

1,27500

1,27500

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00888

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

1,87568
0,05627

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FG22TK1K

m

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

Rend.: 1,000

3,89

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00587

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

1,64147
0,04924

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-109

FG319564

m

1,93195
€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

Unitats

Rend.: 2,000

Unitats

5,66

Preu

Preu

Parcial

A013H000

H

Ajudant electricista

0,020 5[

24,08000

0,48160

A012H000

H

Oficial 1a electricista

0,033 5[

28,08000

0,92664

Subtotal:

A013H000

H

Ajudant electricista

0,040 5[

24,08000

0,48160

H

Oficial 1a electricista

0,040 5[

28,08000

0,56160

Import

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

Subtotal:
BG319560

1,40824

1,020 [

2,30000

Subtotal:

m

1,40824

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC

2,34600

2,34600

m

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02112

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

3,77536
0,11326

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de
secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

P-110

FG380907

1,04320

1,020 [

4,35000

1,69

4,43700

4,43700

1,50 %

0,01565

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

5,49585
0,16488

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35
mm2, muntat en malla de connexió a terra

5,66072

Rend.: 2,000

7,17
Preu

Parcial

€
Import

A013H000

H

Ajudant electricista

0,200 5[

24,08000

2,40800

A012H000

H

Oficial 1a electricista

0,200 5[

28,08000

2,80800

€
Subtotal:

5,21600

5,21600

Materials
Preu

Parcial

A013H000

H

Ajudant electricista

0,015 5[

24,08000

0,18060

A012H000

H

Oficial 1a electricista

0,015 5[

28,08000

0,21060

Subtotal:

Import

0,39120

BGY38000

u

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

1,000 [

0,17000

0,17000

BG380900

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2

1,020 [

1,47000

1,49940

Subtotal:
0,39120

Materials
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de
secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

4,43700

DESPESES AUXILIARS

Unitats

Ma d'obra

m

1,04320

Ma d'obra

3,88862

Rend.: 2,000

Unitats

BG319530

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,34600

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FG319534

€

Materials

Subtotal:
m

Parcial

A012H000

Materials

P-108

1,69071

Ma d'obra

Ma d'obra

BG22TK10

56

PARTIDES D'OBRA

compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

P-107

Pàg.:

1,020 [

1,22000

1,24440

1,66940

1,66940

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,07824

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

6,96364
0,20891

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

1,24440

1,24440

P-111

FGD1122E

u

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 μm de gruix, de 1000 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

7,17255

Rend.: 1,000

Unitats

25,43

Preu

Parcial

Ma d'obra
A013H000

H

Ajudant electricista

0,200 5[

24,08000

4,81600

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

57

PARTIDES D'OBRA

A012H000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

H

Oficial 1a electricista

0,200 5[

28,08000

Subtotal:

5,61600
10,43200

10,43200

A013M000

H

Ajudant muntador

2,000 5[

24,11000

48,22000

A012M000

H

Oficial 1a muntador

3,000 5[

28,08000

84,24000

Subtotal:

Materials
BGD11220

u

BGYD1000 u

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1000 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 μm

1,000 [

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

1,000 [

9,41000

4,69000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,69000
14,10000

FHM11J90

u

Reubicació Columna planxa d'acer galvanitzat i
lluminaries existent provinets de la mateixa obra de ,
de forma troncocònica, dalçaria inferior a 10 m,
coronament sense platina, amb base platina i porta,
segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau
de formigó

Unitats

0,15648

3,00 %

24,68848
0,74065
25,42913
157,67

Preu

BJS1UZ10

u

petit material metàl·lic per a connexió de la boca de
reg amb la canonada

2,000 [

30,00000

60,00000

BJS1U040

u

Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN
40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45
mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de
tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi

1,000 [

145,21000

145,21000

BJM12407

u

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb
unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/4, per a
connectar a la bateria o al ramal

1,000 [

126,41000

126,41000

BFBD1635

u

Collarí de presa de fundició, DN 125mm - 1 1/4´´,
16bar

1,000 [

53,48000

53,48000

14,10000

1,50 %

Rend.: 1,000

Parcial

Subtotal:

€

Import

H

Manobre

0,250 5[

22,68000

5,67000

24,08000

12,76240

28,08000

14,88240

A013H000

H

Ajudant electricista

0,530 5[

A012H000

H

Oficial 1a electricista

0,530 5[
Subtotal:

33,31480

P-114

33,31480

Maquinària
C1503000

H

Camió grua

0,530 5[

51,73000

27,41690

C1504R00

H

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

0,530 5[

44,69000

23,68570

Subtotal:

51,10260

51,10260

Materials
BHWM1000 u

Part proporcional d'accessoris per a columnes

1,000 [

45,62000

45,62000

B064500C

Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,341 [

66,11000

22,54351

M3

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

68,16351

FJS1U045

u

Boca de reg connectada a tub ø125, formada per
collarí de presa 125-1 1/4´´, caixa de fosa per
ubicació de comptador, comptador DN30, fitings
d'unió i boca de regada de fosa ràcord 45 mm,
instal·lada.

Unitats
Ma d'obra

u

3,00 %

153,08063
4,59242

Preu

Parcial

1,50 %

1,98690

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

519,54690
15,58641

Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de
diàmetre amb racord Bombers, amb tap antirrobatori,
connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre, muntat
en pericó soterrat

€

Import

535,13331

Rend.: 1,000

Unitats

1.522,42

Preu

Parcial

A013M000

H

Ajudant muntador

1,000 5[

24,11000

24,11000

A012M000

H

Oficial 1a muntador

1,000 5[

28,08000

28,08000

€

Import

Subtotal:

52,19000

52,19000

Materials
u

Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de
diàmetre amb racord Bombers, amb tap antirrobatori,
connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre

1,000 [ 1.402,00000

Part proporcional d'elements especials i de muntatge
per a hidrants soterrats

1,000 [

23,10000

Subtotal:

157,67305
535,13

385,10000

DESPESES AUXILIARS

68,16351
0,49972

Rend.: 1,000

132,46000

Ma d'obra

BM21U105

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-113

FM21U105

BMY2U070 u
Subtotal:

385,10000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra
A0140000

132,46000

Materials

9,41000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-112

58

FN1216E4

u

23,10000
1.425,10000

1.425,10000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,78285

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

1.478,07285
44,34219

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-115

1.402,00000

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó
de canalització soterrada

Rend.: 1,000

1.522,41504
285,98

€
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Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Unitats

Preu

Parcial

Import

A013M000

H

Ajudant muntador

1,620 5[

24,11000

39,05820

A012M000

H

Oficial 1a muntador

1,620 5[

28,08000

45,48960

Subtotal:

84,54780

Subtotal:

u

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa

1,000 [

191,83000

BQ223220

U

Paperera mural de planxa d'acer corten acabada amb
pintura color negre forja, de 25 l de capacitat

84,54780

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

191,83000

191,83000

FR12U035

1,26822

3,00 %

277,64602
8,32938

70,36

Preu

Parcial

H

Oficial 1a

0,280 5[

27,17000

7,60760

A0140000

H

Manobre

0,280 5[

22,68000

6,35040

Subtotal:

13,95800

1,000 [

54,00000

Subtotal:

U

3,00 %

264,74737
7,94242
272,68979

Rend.: 1,000

47,42

Preu

Parcial

A012P000

H

Oficial 1a jardiner

0,150 5[

31,90000

4,78500

A016P000

H

Peó jardiner

1,000 5[

20,21000

20,21000

Subtotal:
M

Fusta plana de pi tractada per l'intemperie amb sals
de coure hidrosolubles de 2,7x0,2x0,01m

24,99500

54,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

68,30695
2,04921

Unitats

FR6P1595

u

54,00000
0,34895

70,35616
272,69

Preu

Parcial

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,280 5[

22,68000

6,35040

A0121000

H

Oficial 1a

0,280 5[

27,17000

7,60760

€

1,59000

€

Import

24,99500

20,67000
20,67000

20,67000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,37493

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

46,03993
1,38120

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-119

2,50 %

Rend.: 1,000

13,000 [
Subtotal:

13,95800

DESPESES AUXILIARS

Paperera mural de planxa d'acer corten acabada amb
pintura color negre forja, de 25 l de capacitat,
col·locada sobre paraments verticals amb fixacions
mecàniques

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

54,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FQ223220

0,20937

€

Materials

P-117

250,58000

1,50 %

Unitats

BR920201

A0121000

Banc de posts de pi roig tractat en autoclau de
200x50x50 mm, de 2,00 m de llargària, sense
respatller i amb remat lateral del mateix tauló.
desenvolupament 60+20 cm i de 2,00 m de llargària

250,58000

DESPESES AUXILIARS

Protecció d'arbre existent, format per taulers de fusta
de pi tractada fins a 2 m d'alçària col·locats sobre el
tronc amb proteccions de poliestirè de 10x10x5mm,
lligats amb filferro d'1,3 mm de gruix, amb muntatge i
desmuntatge, tot inclòs completament acabat.

Ma d'obra

U

250,58000

Materials

Unitats

BQ11PS12

13,95800

Ma d'obra

285,97540

Rend.: 1,000

U

191,83000

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Banc de posts de pi roig tractat en autoclau de
200x50x50 mm, de 2,00 m de llargària, sense
respatller i amb remats laterals del mateix tauló,
col·locat amb fixacions mecàniques sobre mur de
gabions, i amb desenvolupament 60+20 cm i de 2,00
m de llargària

250,58000

Subtotal:

P-118

DESPESES AUXILIARS

U

1,000 [

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal:

FQ11PS12

13,95800

Materials

Materials

P-116

60

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

BN1216E0

Pàg.:

Trasplantament directe d'arbre planifoli > = 50 cm de
perímetre de tronc aproximat, en el seu lloc definitiu.
Inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans
necessaris per a la formació del pa de terra amb
mitjans manuals, excavació del clot de plantació de
150x150x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb
camió grua, reblert del clot amb 50% de sorra, 25%
de terra de l'excavació i 25% de compost, i càrrega
de les terres sobrants a camió. incloses les feines de
preparació (poda de branques i protecció del tronc
amb geotèxtil o manta de coco o yute), transport de
terres sobrant i cànon d'abocadament. regs i
manteniment fins a la recepció definitiva de l'obra.

47,42112

Rend.: 1,500

Unitats

318,94

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012PP00

h

oficial 1a jardiner especialista en arboricultura

0,500 5[

39,08000

13,02667

A013P000

H

Ajudant jardiner

0,250 5[

28,32000

4,72000

Import

Subtotal:

17,74667

Maquinària
C1313330

H

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

2,000 5[

57,98000

77,30667

17,74667
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61

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

C1501800

H

Camió per a transport de 12 t

0,500 5[

44,16000

14,72000

C1502F00

h

camió cisterna de 10 m3

0,500 5[

53,79000

17,93000

C1503000

H

Camió grua

1,000 5[

51,73000

34,48667
144,44334

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

144,44334

Materials
M3

Aigua

0,520 [

1,86000

0,96720

B0315601

t

sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada
en sacs de 0,8 m3

2,150 [

63,60000

136,74000

BR341150

m3

compost de classe i, d'origen vegetal, segons ntj 05c,
subministrat en sacs de 0,8 m3

0,1625 [

57,29000

9,30963
147,01683

600,00000
18,00000

3,00 %

M2

Enderroc de solera de formigó lleugerament armat,
de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Manobre especialista

0,300 5[

23,45000

7,03500

Manobre

0,100 5[

22,68000

2,26800

309,65051
9,28952

Rend.: 1,000

36,45

Preu

Parcial

Ajudant jardiner

0,325 5[

28,32000

9,20400

A012P000

H

Oficial 1a jardiner

0,325 5[

31,90000

10,36750

Subtotal:
C1101200

H

Compressor amb dos martells pneumàtics

Subtotal:

19,57150

0,325 5[

3,58000

Subtotal:

P-123

K2RA7LP0

M3

19,57150

Tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de
llargària

1,100 [

12,83000

14,11300

D0B27A00

Kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a l'obra b400s, de límit elàstic >= 400
n/mm2

0,250 [

0,99621

0,24905

Subtotal:

14,36205

1,16350

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

35,39062
1,06172

0,13955

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

12,11705
0,36351
12,48056

Rend.: 1,000

3,33

Preu

Parcial

B2RA7LP0

M3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)

1,000 [

3,23000

3,23000

36,45234
618,00

Preu

Parcial

1,000 [

600,00000

600,00000

€

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,23000

3,23000
0,09690

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-124

M21BU020

m2

Eliminació de marques vials de pintura mitjançant
fressat

3,32690

Rend.: 1,000
Unitats

7,49
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0150000

€

Import

3,23000

3,00 %

H

Manobre especialista

0,190 5[

23,45000

Subtotal:
Unitats

2,67450

1,50 %

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)

14,36205
0,29357

Materials
Geotècnic

2,67450

Subtotal:

1,50 %

Rend.: 1,000

2,67450

DESPESES AUXILIARS

Unitats

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

9,30300

Materials

1,16350

M

17,83000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials

BVA2M10X u

Import

9,30300

Subtotal:

Import

1,16350

BRB5T400

0,150 5[

€

Maquinària

Realització d'un estudi geotècnic per tal de
determinar les característiques del terreny on es
realitzarà la fonamentació del mur de gabions i la
consolidació del talús de terra armada

€

Maquinària

318,94002

H

u

Parcial

H

3,00 %

A013P000

J2VGFGA1

Preu

H

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Motoserra

12,48

A0150000

Ma d'obra

H

Rend.: 1,000

A0140000

0,44367

Unitats

CRE23000

618,00000

147,01683

2,50 %

R4 - Remat de paviment amb tauló de fusta tropical
de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària, fixat amb
barres d'acer corrugat, previ perfilat manual del
terreny per adaptar-lo al graonat

K2192913

Unitats

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
M

P-122

600,00000

Ma d'obra
Subtotal:

P-121

600,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
B0111000

FRB5PS01

62

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-120

Pàg.:

4,45550
4,45550

4,45550

Maquinària
C1B0V100

h

Màquina per fresat de pintures de marca vial
d'accionament manual

0,190 5[
Subtotal:

14,48000

2,75120
2,75120

2,75120
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PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

64

PARTIDES ALÇADES

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,06683

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

7,27353
0,21821

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-125

PA000001

u

P-126

PA000002

u

7,49174

€
P.A. a justificar per a subministrament i col·locació de
Rend.: 1,000
2.250,00
provisionals per garantir el servei durant les obres
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
€
P.A. a justificar per a subministrament per a connexió
Rend.: 1,000
695,00
a xarxa existent, inclou accessòris i maniobres de
xarxa
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

PPA000SS

Pa

€
Partida alçada d'abonament integre per la seguretat i
Rend.: 1,000
6.500,00
salut a l'obra, en base a l'estudi i el pla de seguretat i
salut.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.:

1

Pàg.:

2

P-16

F21DCA02

U

Demolició de pericó de 60x60x80 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió
(DEU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

10,75

€

P-17

F21DFG01

m

Treballs de desmuntatge de tubs de fibrociment existents. Inclou la retirada, càrrega, i
transport fins a la zona d'acopi de residus. Inclou les mesures preventives i equips de
protecció necessaris d'acord a l'establert al RD 396/2006.
(NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

9,45

€

€

P-18

F21DQU02

U

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió
(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

8,66

€

4,63

€

P-19

F21Q1121

U

Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
(DOTZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

12,07

€

4,46

P-20

F21Q2501

U

5,05

€

Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
(CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

€

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de
2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
(CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

5,74

P-21

F21QCAZ1

U

7,20

€

Retirada de senyal de trànsit i el suport vertical, enderroc de daus de formigó, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor
(SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

€

M2

F2194XG5

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
(QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

4,13

€

P-22

F22113L2

M2

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre
camió
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

0,63

€

P-8

F219CAK1

M2

Demolició de gual de pedra natural, amb compressor i càrrega sobre camió
(TRETZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

13,14

€

P-23

F2213422

M3

Excavació per a rebaix en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió
(TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

3,82

€

P-9

F219CAL1

M

Demolició d'esglaó de pedra, ceràmica o formigó, amb compressor i càrrega sobre camió
(TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

3,23

€
P-24

F2225121

m3

4,91

€

Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
(CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

5,22

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-25

F222H422

m3

13,22

€

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
(VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

8,70

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat
(TRETZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-26

F2261C0F

M3

6,29

€

Demolició de paviment acabat amb granular, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
(CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

5,33

Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del pm
(SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-27

F227T00F

M2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% pm
(ZERO EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

0,78

€

P-28

F228AB0F

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM
(SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

6,65

€

P-29

F228AM00

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades
de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant
(TRENTA-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)

38,01

€

P-1

F2135123

M3

Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió
(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

32,56

€

P-2

F2135323

M3

Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió
(SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

60,69

€

P-3

F2168731

M2

Enderroc de paret de maó calat de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega
mecànica i manual de runes sobre camió
(DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

2,11

P-4

F216R243

M

Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de
formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-5

F2191306

M

P-6

F2194JL5

P-7

P-10

P-11

P-12

P-13

F219FBA0

F219FFC0

F219PSL5

F21B3001

M

M

M2

M

€

€

€

Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
(DINOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

19,47

15,67

€

7,88

€

P-14

F21BPS01

M

Desmuntatge de barana de fusta, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-15

F21BPSM1

M

Desmuntatge de barrera de seguretat bionda, i demolició d'ancoratges clavats a terra i situats
cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
(SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

€
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P-30

F2422069

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de
12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

4,40

€

P-42

F31521H1

m3

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
(SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

79,82

€

P-31

F2R24200

M3

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons real
decreto 105/2008, amb mitjans manuals
(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

23,71

€

P-43

F31522H1

m3

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
(NORANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

90,85

€

P-32

F2R35065

M3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

2,64

€

P-44

F32G1000

m2

91,72

€

P-33

F2R54265

M3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
(TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

3,14

€

P-34

F2RA61H0

M3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la llista europea
de residus (orden mam/304/2002)
(DOTZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

12,25

€

Mur de terra armada amb geomalles d'alta durabilitat i resistència a la tracció i al lliscament
segons prescripcions tècniques de l'empresa instal·ladora. Inclou malla de filaments de
poliéster d'alta tenacitat, recobertes amb una vaina protectora de PVC. Frontal reforçat amb
reixats metàl·lics hexagonals de Triple Torsió tipus 8/10 galvanitzat Galfan i revestiment de
pvc gris de diàmetre 2,70/3,70 mm. Inclou manta orgànica de fibra de coco reforçada amb
malla plàstica de funció anti-torsió o amb geomalla de polipropilè. Realitzat en tongades de
com a màxim 50cm. Inclou drenatges. Caldrà que una empresa homologada i especialitzada
en construcció de murs de terra armada realitzi el càlcul per a la seva construcció i posterior
certificació. Partida alçada a justificar
(NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-45

F3J1PSM0

M3

76,24

€

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002)
(VINT-I-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

21,12

Estructura de gabions, amb peces d'2x1x0'5 m de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat
de diàmetre 4,5 mm, i 5x10 cm de pas de malla, reblert amb pedra calcària d'aportació
col·locada amb mitjans mecànics, amb la cara exterior concertada, inclós part proporcional
de peces especials
(SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-46

F3J1PSM2

M3

72,15

€

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb
una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
llista europea de residus (orden mam/304/2002)
(MENYS VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

-26,40

Estructura de gabions, amb peces d'2x1x1m i de 2x1'5x1m de tela metàl·lica de filferro d'acer
galvanitzat de diàmetre 4,5 mm, i 10x10 cm de pas de malla, reblert amb runa col·locada
amb mitjans mecànics, inclós part proporcional de peces especials
(SETANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-47

F3J1PSM3

M3

55,77

€

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)
(ZERO EUROS)

0,00

Estructura de gabions buida, amb peces d'2x1x0'5 m de tela metàl·lica de filferro d'acer
galvanitzat de diàmetre 4,5 mm, i 5x10 cm de pas de malla, col·locada amb mitjans
mecànics, inclós part proporcional de peces especials
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-48

F3J1PSM9

M3

Estructura de gabions, amb peces d'2x0'5x0'5 m de tela metàl·lica de filferro d'acer
galvanitzat de diàmetre 4,5 mm, i 5x10 cm de pas de malla, reblert amb pedra calcària
d'aportació col·locada amb mitjans mecànics, amb la cara exterior concertada, inclós part
proporcional de peces especials
(SETANTA-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

77,19

€

P-49

F3Z113T1

M2

Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó hl-150/b/20 de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
(SETZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

16,18

€

P-50

F3Z1PST1

M2

Capa de neteja i anivellament de 30 cm de gruix de formigó hl-150/b/20 de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
(VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

29,24

€

P-51

F921R01J

M3

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i
piconatge del material al 98% del pm
(QUINZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

15,92

€

P-52

F9265H11

m3

Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat
(VUITANTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

89,06

€

P-35

P-36

P-37

F2RA63G0

F2RA6680

F2RA6770

M3

M3

M3

€

€

€

P-38

F2RA6890

M3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)
(VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

8,02

€

P-39

F2RA6960

M3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la
llista europea de residus (orden mam/304/2002)
(ZERO EUROS)

0,00

€

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la llista europea
de residus (orden mam/304/2002)
(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

13,46

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una
densitat 0.9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(ZERO EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

0,16

P-40

P-41

F2RA7580

F2RA7FD0

M3

kg

€

€
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P-53

F9265H51

M3

Subbase de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat
(NORANTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

98,18

€

P-65

F9A23510

M3

Paviment de granulat de pedra granítica de grandària màxima 50 a 70 mm i cares trencades,
amb estesa i piconatge mecànics del material
(QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

46,53

€

P-54

F932101F

m3

Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

30,57

€

P-66

F9E1320A

M2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland
(VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

29,24

€

P-55

F96516E9

M

R1 - Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada c3 de 28x17
cm segons une 127340, de classe climàtica b, classe resistent a l'abrasió h i classe resistent
a flexió u (r-6 mpa) segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter
(VINT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

20,29

€
P-67

F9F5TE0F

M2

Paviment de peces de formigó de forma rectangular 60x 40 cm i 7 cm de gruix, preu alt ,
col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina
(TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

39,56

€

P-68

F9G16445

m3

104,94

€

R0 - Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció 17x23 cm segons une 127340, de
classe climàtica b, classe resistent a l'abrasió h i classe resistent a flexió u (r-6 mpa) segons
une-en 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

28,74

Paviment de formigó sense additius HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària
màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat
remolinat mecànic
(CENT QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-69

F9G8PSAS

M2

5,23

€

R3 - Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs
elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 n/mm2 de resitència mínima a compressió
(TRENTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

36,01

Acabat superficial amb tractament desactivant per deixar l'àrid vist i neteja posterior amb
aigua projectada
(CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-70

F9GZ2564

M

Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8
mm d'amplària i fondària >= 6 cm
(CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

5,92

€

P-71

F9H3145A

M2

Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit bbtm, 11a b
50/70 amb betum asfàltic de penetració, fibres i granulat granític, per a una capa de trànsit de
3 cm de gruix
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

4,75

€

P-72

F9J12P70

M2

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c60bf4 imp, amb dotació 1,5 kg/m2
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

0,69

€

P-73

F9Z4MA16

M2

Armadura per lloses de formigó ap500 sd amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer me 15x15 cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500sd une-en 10080
(QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

4,10

€

P-74

FB12PSAM

M

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d.50 mm, travesser inferior, muntants cada
100 cm i brèndoles de pleitina de 105x5x1 cm cada 10 cm, de 145 cm d'alçària, fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella
(CENT SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

107,13

€

P-75

FBA31517

M2

Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus p-rr, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual
(NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

9,12

€

P-76

FBB13251

U

Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada mecànicament
(SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

76,50

€

P-77

FBB3B420

u

Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 30x15 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada al senyal
(QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

49,98

€

P-56

P-57

F965PSE9

F96APSM1

M

M

€

€

P-58

F96APSM2

M

R2 - Vorada plegada de xapa d'acer galvanitzat amb dos plecs, de 4 mm de gruix i 250 mm
de desenvolupament, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resitència mínima a compressió
(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

25,58

€

P-59

F96APSM3

M

R5 - Vorada plegada de xapa d'acer galvanitzat amb dos plecs, de 4 mm de gruix i 830 mm
de desenvolupament, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resitència mínima a compressió
(SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

60,52

€

P-60

F96APSM4

M

R3 - Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 550 mm d'alçària, inclòs
elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 n/mm2 de resitència mínima a compressió, amb un blec contenint el
parterre de separació
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

65,03

€

R7 - Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8
cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc. Inclou base per a
rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat
(DIVUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

18,70

Rigola en forma de cuneta de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de 40 cm d'amplària i de 30 a 35 cm d'alçària, acabat remolinat
(SETZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

16,91

Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i
flamejada, de 60 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó
reciclat no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió
(DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

218,17

Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 90 x 40 cm, amb la
cantonada en forma rectangular , d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó
reciclat no estructural
(TRES-CENTS SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

307,64

P-61

P-62

P-63

P-64

F97433EA

F978PGP1

F981AG9F

F981PG9F

m

m

M

U

€

€

€

€
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P-78

FBBZCA20

M

Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre, col·locat a terra formigonat
(CATORZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-79

FD10E186

u
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14,03

€

Connexió d'embornal a clavegueró existent, amb tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets i accessòris, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

141,88

€

P-80

FD5A5805

m

Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 80 mm de diàmetre i reblert
amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren
(VINT-I-CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)

25,07

€

P-81

FD5H1288

m

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i de 100 a 130 mm
d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat nervada classe C250, segons
norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb
solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix
(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

84,29

€

P-82

FD5J6F08

u

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I
(CENT ONZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

111,62

€

P-83

FD5ZBJA4

u

Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb
morter
(VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

86,35

€

Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN
13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
(VINT-I-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

23,05

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 160 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
(ONZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

11,50

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 4 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
(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

15,51

27,52

€

P-84

P-85

P-86

FD7J9425

FD7JC186

FD7JG146

m

m

m

FDDZCAD5

U

Desmuntatge, acopi i posterior muntatge a nova rasant de bastiment i tapa batent de registre
circular de pou existent, col·locat amb morter
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

65,36

€

P-92

FDK262B7

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació
(SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

69,40

€

P-93

FDK262B8

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació
(SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

67,56

€

P-94

FDK262D7

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació
(VUITANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

85,12

€

P-95

FDK26A17

u

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DF-II, per a instal·lacions de
telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació
(NOU-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

985,09

€

P-96

FDK26E17

u

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per a instal·lacions de
telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació
(SIS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

624,76

€

P-97

FDK26J17

u

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de
telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació
(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

225,37

€

P-98

FDKZH9B4

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

55,90

€

P-99

FDKZH9C4

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
(SETANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

70,92

€

P-100 FDKZHEB4

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x500 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
(VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

83,66

€

P-101 FFB16655

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa. Inclou cinta de senyalització
(ONZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

11,13

€

P-102 FFB17655

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa. Inclou cinta de senyalització
(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

13,62

€

€

P-87

FDB17460

u

Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m
(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-88

FDD1A098

m

Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada,
col·locades amb morter ciment 1:4
(CENT ONZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

111,89

€

P-89

FDDZ51A8

u

Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18
mm, col·locat amb morter ciment 1:4
(VINT-I-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

22,05

€

P-90

FDDZ7DD4

u

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada, pas lliure de 600 mm
de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
(CENT TRENTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

130,88

€

8

P-91

€

€
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P-103 FFB1E625

P-104 FFB1F625

P-105 FG1ACA49

P-106 FG22TD1K

m

m

U

m
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Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa. Inclou cinta de senyalització
(QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

45,86

Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa. Inclou cinta de senyalització
(TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

39,31

Desconnexionat, desmuntatge, acopi i posterior muntatge i connexionat d'armari exterior de
control de semàfors
(VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

86,42

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada. Inclou cinta de
senyalització
(UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

1,93

€

P-108 FG319534

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tetrapolar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub
(UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

1,69

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

5,66

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra
(SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

7,17

P-110 FG380907

P-111 FGD1122E

P-112 FHM11J90

P-113 FJS1U045

m

u

u

u

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de gruix, de 1000 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra
(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

25,43

Reubicació Columna planxa d'acer galvanitzat i lluminaries existent provinets de la mateixa
obra de , de forma troncocònica, dalçaria inferior a 10 m, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó
(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

157,67

Boca de reg connectada a tub ø125, formada per collarí de presa 125-1 1/4´´, caixa de fosa
per ubicació de comptador, comptador DN30, fitings d'unió i boca de regada de fosa ràcord
45 mm, instal·lada.
(CINC-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

535,13

Banc de posts de pi roig tractat en autoclau de 200x50x50 mm, de 2,00 m de llargària, sense
respatller i amb remats laterals del mateix tauló, col·locat amb fixacions mecàniques sobre
mur de gabions, i amb desenvolupament 60+20 cm i de 2,00 m de llargària
(SETANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

70,36

€

P-117 FQ223220

U

Paperera mural de planxa d'acer corten acabada amb pintura color negre forja, de 25 l de
capacitat, col·locada sobre paraments verticals amb fixacions mecàniques
(DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

272,69

€

P-118 FR12U035

U

Protecció d'arbre existent, format per taulers de fusta de pi tractada fins a 2 m d'alçària
col·locats sobre el tronc amb proteccions de poliestirè de 10x10x5mm, lligats amb filferro
d'1,3 mm de gruix, amb muntatge i desmuntatge, tot inclòs completament acabat.
(QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

47,42

€

P-119 FR6P1595

u

Trasplantament directe d'arbre planifoli > = 50 cm de perímetre de tronc aproximat, en el seu
lloc definitiu. Inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans necessaris per a la formació del pa
de terra amb mitjans manuals, excavació del clot de plantació de 150x150x80 cm amb
retroexcavadora, plantació amb camió grua, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra
de l'excavació i 25% de compost, i càrrega de les terres sobrants a camió. incloses les feines
de preparació (poda de branques i protecció del tronc amb geotèxtil o manta de coco o yute),
transport de terres sobrant i cànon d'abocadament. regs i manteniment fins a la recepció
definitiva de l'obra.
(TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

318,94

€

P-120 FRB5PS01

M

R4 - Remat de paviment amb tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària,
fixat amb barres d'acer corrugat, previ perfilat manual del terreny per adaptar-lo al graonat
(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

36,45

€

P-121 J2VGFGA1

u

Realització d'un estudi geotècnic per tal de determinar les característiques del terreny on es
realitzarà la fonamentació del mur de gabions i la consolidació del talús de terra armada
(SIS-CENTS DIVUIT EUROS)

618,00

€

P-122 K2192913

M2

Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

12,48

€

P-123 K2RA7LP0

M3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)
(TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

3,33

€

P-124 M21BU020

m2

Eliminació de marques vials de pintura mitjançant fressat
(SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

7,49

€

P-125 PA000001

u

P.A. a justificar per a subministrament i col·locació de provisionals per garantir el servei
durant les obres
(DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

2.250,00

€

P-126 PA000002

u

P.A. a justificar per a subministrament per a connexió a xarxa existent, inclou accessòris i
maniobres de xarxa
(SIS-CENTS NORANTA-CINC EUROS)

695,00

€

€

3,89

m

U

€

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada. Inclou cinta de
senyalització
(TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-109 FG319564

P-116 FQ11PS12
€

m

10

accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
(DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

€

P-107 FG22TK1K

Pàg.:

€

€

€

€

€

P-114 FM21U105

u

Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de diàmetre amb racord Bombers, amb
tap antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre, muntat en pericó soterrat
(MIL CINC-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

1.522,42

€

P-115 FN1216E4

u

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb

285,98

€
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P-2

P-3

P-4

P-5

P-6

P-7

P-8

F2135123

F2135323

F2168731

F216R243

F2191306

F2194JL5

F2194XG5

F219CAK1

M3

M3

M2

M

M

M2

m2

M2
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Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió
Altres conceptes

32,56

€

32,56000

€

60,69

€

60,69000

€

2,11

€

2,11000

€

4,63

€

4,63000

€

4,46

€

4,46000

€

5,74

€

5,74000

€

4,13

€

4,13000

€

Altres conceptes

13,14
13,14000

€
€

Demolició d'esglaó de pedra, ceràmica o formigó, amb compressor i càrrega sobre camió
Altres conceptes

3,23
3,23000

€
€

Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
Altres conceptes

5,22

€

5,22000

€

8,70

€

8,70000

€

5,33

€

Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió
Altres conceptes
Enderroc de paret de maó calat de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega
mecànica i manual de runes sobre camió
Altres conceptes
Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de
formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor
Altres conceptes
Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de
2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
Altres conceptes
Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
Altres conceptes
Demolició de gual de pedra natural, amb compressor i càrrega sobre camió

P-17

P-18

P-19

P-20

P-21

P-22

P-23

P-24
P-9

P-10

P-11

P-12

F219CAL1

F219FBA0

F219FFC0

F219PSL5

M

M

M

M2

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
Altres conceptes
Demolició de paviment acabat amb granular, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
Altres conceptes

5,33000

€

P-25

P-26

P-27

P-28
F21B3001

M

Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Altres conceptes

19,47
19,47000

€
€

P-14

F21BPS01

M

Desmuntatge de barana de fusta, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Altres conceptes

15,67
15,67000

€
€

Desmuntatge de barrera de seguretat bionda, i demolició d'ancoratges clavats a terra i situats
cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Altres conceptes

7,88

€

P-16

F21BPSM1

F21DCA02

M

U

Demolició de pericó de 60x60x80 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

2

Altres conceptes

10,75000

€

F21DFG01

F21DQU02

F21Q1121

F21Q2501

F21QCAZ1

F22113L2

F2213422

F2225121

F222H422

F2261C0F

F227T00F

m

Treballs de desmuntatge de tubs de fibrociment existents. Inclou la retirada, càrrega, i
transport fins a la zona d'acopi de residus. Inclou les mesures preventives i equips de
protecció necessaris d'acord a l'establert al RD 396/2006.
Altres conceptes

9,45

€

9,45000

€

U

8,66

€

8,66000

€

12,07

€

12,07000

€

5,05

€

5,05000

€

7,20

€

7,20000

€

0,63

€

0,63000

€

3,82

€

3,82000

€

4,91

€

4,91000

€

13,22

€

13,22000

€

6,29

€

6,29000

€

0,78
0,78000

€
€

6,65

€

6,65000

€

38,01

€

34,20000
3,81000

€
€

4,40

€

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió
Altres conceptes

U

Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes

U

Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes

U

Retirada de senyal de trànsit i el suport vertical, enderroc de daus de formigó, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor
Altres conceptes

M2

M3

m3

m3

M3

M2

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre
camió
Altres conceptes
Excavació per a rebaix en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió
Altres conceptes
Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat
Altres conceptes
Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat
Altres conceptes
Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del pm
Altres conceptes
Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% pm
Altres conceptes

P-13

P-15

Pàg.:

1

P-29

F228AB0F

m3

F228AM00

m3

B0310500

T

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM
Altres conceptes
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades
de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant
Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
Altres conceptes

7,88000

€

10,75

€

P-30

F2422069

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de
12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
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P-31

P-32

P-33

P-34

P-35

P-36

F2R24200

F2R35065

F2R54265

P-39

M3

Altres conceptes

4,40000

€

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons real
decreto 105/2008, amb mitjans manuals
Altres conceptes

23,71

€

23,71000

€

2,64

€

2,64000

€

3,14

€

3,14000

€
€

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
Altres conceptes
Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
Altres conceptes

M3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la llista europea
de residus (orden mam/304/2002)

12,25

B2RA61H0

T

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la llista europea
de residus (orden mam/304/2002)
Altres conceptes

11,89000
0,36000

B2RA63G0

T

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002)
Altres conceptes

20,50000
0,62000

€

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb
una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
llista europea de residus (orden mam/304/2002)

-26,40

€

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb
una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
llista europea de residus (orden mam/304/2002)
Altres conceptes

-25,62800
-0,77200

€

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)

0,00

€

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)
Altres conceptes

0,00000

F2RA6770

M3

T

B2RA6890

T

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)
Altres conceptes

7,79000

B2RA6960

M3

T

€
€

13,46

B2RA7580

T

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la llista europea
de residus (orden mam/304/2002)
Altres conceptes

13,06960
0,39040

€

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una
densitat 0.9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,16

€

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una
densitat 0.9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes

0,16000

F2RA7FD0

B2RA7FD0

P-43

P-44

kg

kg

F31521H1

m3
M3

F31522H1

F32G1000

m3
m3

m2

€

€

€

8,02

F2RA6960

€

€

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)

0,00000

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la llista europea
de residus (orden mam/304/2002)

€

0,00000

M3

Altres conceptes
M3

B065960B

F2RA6890

4

F2RA7580

B064300B

21,12

T

P-41

Pàg.:

€

€

0,00000

€

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

79,82

€

Formigó hm-20/b/20/i de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i
Altres conceptes

74,61300
5,20700

€

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

90,85

€

Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
Altres conceptes

82,44500
8,40500

€

Mur de terra armada amb geomalles d'alta durabilitat i resistència a la tracció i al lliscament
segons prescripcions tècniques de l'empresa instal·ladora. Inclou malla de filaments de
poliéster d'alta tenacitat, recobertes amb una vaina protectora de PVC. Frontal reforçat amb
reixats metàl·lics hexagonals de Triple Torsió tipus 8/10 galvanitzat Galfan i revestiment de
pvc gris de diàmetre 2,70/3,70 mm. Inclou manta orgànica de fibra de coco reforçada amb
malla plàstica de funció anti-torsió o amb geomalla de polipropilè. Realitzat en tongades de
com a màxim 50cm. Inclou drenatges. Caldrà que una empresa homologada i especialitzada
en construcció de murs de terra armada realitzi el càlcul per a la seva construcció i posterior
certificació. Partida alçada a justificar

91,72

€

€

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002)

M3

P-40

P-42

M3

F2RA6680
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€

F2RA63G0

B2RA6770

P-38

M3

3

F2RA61H0

B2RA6680

P-37

M3

Pàg.:

€

B7B11MA0

m2

Georred per a formació de mur de terra armada

B35BUD50

u

Ancoratges d'acer galvanitzat

B35B1000

m2

Bloc per a mur de terra armada
Altres conceptes

P-45

Estructura de gabions, amb peces d'2x1x0'5 m de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat
de diàmetre 4,5 mm, i 5x10 cm de pas de malla, reblert amb pedra calcària d'aportació
col·locada amb mitjans mecànics, amb la cara exterior concertada, inclós part proporcional
de peces especials

€

€

25,56000

€

3,92000

€

43,01000
19,23000

€
€

76,24

€

F3J1PSM0

M3

B0DZP500

U

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x200 cm

1,18000

€

B0D81580

M2

Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usos

2,82000

€

0,23000

€

B0A12000

Kg

Filferro acer galvanitzat

1,53300

€

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la
llista europea de residus (orden mam/304/2002)

0,00

€

B0342500

M3

Pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de gabions

21,25300

€

B35APSM0

U

10,39500

€

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la
llista europea de residus (orden mam/304/2002)

0,00000

Gabió 2x1x0'5 m de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 4,5 mm, i 5x10
cm de pas de malla
Altres conceptes

€

39,05900

€
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P-46

P-47

P-48

F3J1PSM2

M3

Pàg.:

Estructura de gabions, amb peces d'2x1x1m i de 2x1'5x1m de tela metàl·lica de filferro d'acer
galvanitzat de diàmetre 4,5 mm, i 10x10 cm de pas de malla, reblert amb runa col·locada
amb mitjans mecànics, inclós part proporcional de peces especials

M3

Runa de més de 150 mm, per a reblert de gabions

3,06900

€

B0DZP500

U

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x200 cm

1,18000

€

B0D81580

M2

Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usos

2,82000

€

B0A12000

Kg

Filferro acer galvanitzat

1,53300

€

B35APS11

U

Gabió 2x1'5x1 m de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 4,5 mm, i 5x10
cm de pas de malla

4,01625

€

B35APSM1

U

Gabió 2x1x1 m de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 4,5 mm, i 5x10 cm
de pas de malla
Altres conceptes

4,72500

€

F3J1PSM3

M3

Estructura de gabions buida, amb peces d'2x1x0'5 m de tela metàl·lica de filferro d'acer
galvanitzat de diàmetre 4,5 mm, i 5x10 cm de pas de malla, col·locada amb mitjans
mecànics, inclós part proporcional de peces especials

B0A12000

Kg

Filferro acer galvanitzat

B35APSM0

U

Gabió 2x1x0'5 m de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 4,5 mm, i 5x10
cm de pas de malla
Altres conceptes

F3J1PSM9

M3

U

B0D81580

F3Z1PST1
B06NLA2B

P-51

F921R01J

10,39500

€

Filferro acer galvanitzat

1,53300

€

U

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x200 cm

1,18000

€

M2

Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usos

2,82000
41,15450

€
€

Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó hl-150/b/20 de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

16,18

€

Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, hl-150/b/20
Altres conceptes

10,40445
5,77555

€

Capa de neteja i anivellament de 30 cm de gruix de formigó hl-150/b/20 de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

29,24

€

Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, hl-150/b/20
Altres conceptes

20,47860
8,76140

€

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i
piconatge del material al 98% del pm

15,92

€

M2
M3

M2
M3

M3
M3

Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó

B0111000

M3

Aigua

m3

Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

F932101F

M3

m3

71,22150

€

17,83850

€

Subbase de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

98,18

€

Formigó hm-20/b/20/i de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i
Altres conceptes

71,22150

Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

B0321000

m3

Sauló sense garbellar

B0111000

M3

Aigua

F96516E9

M

€

26,95850

€

30,57

€

21,78100

€

0,09300
8,69600

€
€

R1 - Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada c3 de 28x17
cm segons une 127340, de classe climàtica b, classe resistent a l'abrasió h i classe resistent
a flexió u (r-6 mpa) segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

20,29

€

B96516E0

M

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada c3 de 28x17 cm
segons une 127340, de classe climàtica b, classe resistent a l'abrasió h i classe resistent a
flexió u (r-6 mpa) segons une-en 1340

5,25000

€

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

5,15354

€

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
Altres conceptes

0,11274

€

€
€

B037R000

F9265H11

€

21,05250

Altres conceptes
P-52

1,53300

9,45000

Altres conceptes

P-50

P-55

Gabió 2x0'5x0'5 m de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 4,5 mm, i 5x10
cm de pas de malla

B0DZP500

B064300B

M3

Formigó hm-20/b/20/i de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i
Altres conceptes

6

€

€

Kg

B06NLA2B

55,77

F9265H51

M3

Pàg.:

Altres conceptes

77,19

B0A12000

F3Z113T1

54,80675

Estructura de gabions, amb peces d'2x0'5x0'5 m de tela metàl·lica de filferro d'acer
galvanitzat de diàmetre 4,5 mm, i 5x10 cm de pas de malla, reblert amb pedra calcària
d'aportació col·locada amb mitjans mecànics, amb la cara exterior concertada, inclós part
proporcional de peces especials

Pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de gabions

P-53

€

€

M3

B064300B

P-54

43,84200

B0342500
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€

B034PS2R

B35APSM9

P-49

72,15

5

P-56

€

P-57

F965PSE9

M

€

0,09300
4,36150

€
€

89,06

€

P-58

€

R0 - Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció 17x23 cm segons une 127340, de
classe climàtica b, classe resistent a l'abrasió h i classe resistent a flexió u (r-6 mpa) segons
une-en 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

28,74

€

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

5,58301

€

B0710250

T

Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel, de designació (g) segons norma
une-en 998-2

0,14797

€

B965PSE9

M

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada 17x23 cm segons une
127340, de classe climàtica b, classe resistent a l'abrasió h i classe resistent a flexió u (r-6
mpa) segons une-en 1340
Altres conceptes

4,50450

€

F96APSM1

M

€

11,46550

9,77372

18,50452

€

R3 - Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs
elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 n/mm2 de resitència mínima a compressió

36,01

€

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

2,92815

€

B96AUG10

M

Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa
Altres conceptes

26,97450

€

6,10735

€

R2 - Vorada plegada de xapa d'acer galvanitzat amb dos plecs, de 4 mm de gruix i 250 mm
de desenvolupament, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resitència mínima a compressió

25,58

€

Vorada plegada de xapa d'acer galvanitzat amb dos plecs, de 4 mm de gruix i 250 mm de
desenvolupament, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resitència mínima a compressió

19,37250

F96APSM2

B96APSM2

M

M

€
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B06NN14C

P-59

F96APSM3

M3

M

B96APSM3

M

B06NN14C

P-60

P-61

F96APSM4

M3

M

Pàg.:

Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40
Altres conceptes

€

R5 - Vorada plegada de xapa d'acer galvanitzat amb dos plecs, de 4 mm de gruix i 830 mm
de desenvolupament, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resitència mínima a compressió

60,52

€

Vorada de xapa d'acer galvanitzat amb dos plecs, de 4 mm de gruix i 830 mm de
desenvolupament, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa

42,12600

Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40
Altres conceptes

6,50700
11,88700

€

R3 - Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 550 mm d'alçària, inclòs
elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 n/mm2 de resitència mínima a compressió, amb un blec contenint el
parterre de separació

65,03

€

57,67650

€

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
Altres conceptes

2,92815

€

R7 - Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8
cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc. Inclou base per a
rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

P-64

4,42535

€

18,70

€

B0710150

T

Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació (g) segons norma
une-en 998-2

0,72765

€

B051E201

t

Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs

0,27363

€

F9715G11

m3

Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

5,65451

€

B97423E1

u

Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles

6,06606
5,97815

€
€

Rigola en forma de cuneta de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de 40 cm d'amplària i de 30 a 35 cm d'alçària, acabat remolinat

16,91

€

Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E
Altres conceptes

13,41802
3,49198

€

Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i
flamejada, de 60 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó
reciclat no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió

218,17

€

F978PGP1

m

F981AG9F

m3

M

P-67

1,90575

€

B06NPF2P

M3

Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, hne- 235/ p/ 20, amb una substitució
del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat ce, procedent de plantes
de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades
Altres conceptes

7,11270

€

F9A23510

M3

B0332300

T

€

B9811G9F

M

Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 90 cm d'amplària i 6 cm de
gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada
Altres conceptes

176,95980

€

39,47770

€

Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 90 x 40 cm, amb la
cantonada en forma rectangular , d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó
reciclat no estructural

307,64

€

Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 90 x 40 cm, amb la
cantonada en forma rectangular , d'1 peça

249,18000

F9E1320A

49,44155

€

46,53

€

Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm

40,13020
6,39980

€
€

M2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

29,24

€

B9E13200

M2

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

7,32360

€

B0111000

M3

Aigua

0,01860

€

B0512401

T

Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs
Altres conceptes

0,36475
21,53305

€
€

F9F5TE0F

M2

Paviment de peces de formigó de forma rectangular 60x 40 cm i 7 cm de gruix, preu alt ,
col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina

39,56

€

B9FA6471

M2

Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 7 cm de gruix, de forma rectangular, acabat
amb textura pètria, preu alt

19,38300

€

B0310500

T

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

0,32300
19,85400

€
€

Paviment de formigó sense additius HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària
màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat
remolinat mecànic

104,94

€

Formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E
Altres conceptes

96,36900
8,57100

€

Acabat superficial amb tractament desactivant per deixar l'àrid vist i neteja posterior amb
aigua projectada

5,23

€

2,54250
2,68750

€
€

5,92

€

5,92000

€
€

F9G16445

P-69

m3

m3

F9G8PSAS

M2

B08AD00F

L

Producte per a tractament desactivant de superfícies de formigó
Altres conceptes

P-70

P-72

F9GZ2564

M

Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8
mm d'amplària i fondària >= 6 cm
Altres conceptes

F9H3145A

M2

Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit bbtm, 11a b
50/70 amb betum asfàltic de penetració, fibres i granulat granític, per a una capa de trànsit de
3 cm de gruix

4,75

B9H3145A

T

Mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit bbtm, 11a b 50/70 amb
betum asfàltic de penetració, fibres i granulat granític
Altres conceptes

4,33044

F9J12P70
B0552470

€

Paviment de granulat de pedra granítica de grandària màxima 50 a 70 mm i cares trencades,
amb estesa i piconatge mecànics del material

Altres conceptes

P-71

1,73250

U

P-66

€

Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació (g) segons norma
une-en 998-2

B981PG9F

Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació (g) segons norma
une-en 998-2

B065E76B

T

U

T

Altres conceptes

P-68

B0710150

F981PG9F

8

B0710150

€

Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 550 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa

B064E26C

P-63

P-65

m

m

Pàg.:

€

B96AUG30

F97433EA
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€

3,27935

Altres conceptes
P-62

2,92815

7

M2
Kg

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c60bf4 imp, amb dotació 1,5 kg/m2
Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus
c60bf4 imp amb un contingut de fluidificant >3%, segons une-en 13808
Altres conceptes

€

€

0,41956

€

0,69

€

0,45000
0,24000

€
€
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P-73

F9Z4MA16

M2

Pàg.:

Armadura per lloses de formigó ap500 sd amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer me 15x15 cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500sd une-en 10080

4,10

M2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15 cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500sd
une-en 10080

2,80800

€

B0A14200

Kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,02300
1,26900

€
€

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d.50 mm, travesser inferior, muntants cada
100 cm i brèndoles de pleitina de 105x5x1 cm cada 10 cm, de 145 cm d'alçària, fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

107,13

€

FB12PSAM

M

BB12PSAM

M

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d.50 mm, travesser inferior, muntants cada
100 cm i brèndoles de pleitina de 105x5x1 cm cada 10 cm, de 145 cm d'alçària

91,35000

€

B0A62F90

U

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella

4,52000
11,26000

€
€

9,12

€

Altres conceptes
P-75

P-76

FBA31517

M2

BBA17100

Kg

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

3,60060

€

BBA1M200

Kg

Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja
Altres conceptes

0,69500
4,82440

€
€

Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada mecànicament

76,50

€

Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2
Altres conceptes

57,82000

FBB13251

U

BBM12603

P-77

FBB3B420

U

u

BBM1EB1B

P-78

FBBZCA20

u

M

BBMZCA20

P-79

FD10E186

BD7JE180

P-80

Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus p-rr, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

FD5A5805

M

u

m

m

€

Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 30x15 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada al senyal

49,98

€

Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 30x15 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1
Altres conceptes

41,93000

14,03

€

Suport de tub d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre, per a senyalització vertical
Altres conceptes

7,57000
6,46000

€
€

Connexió d'embornal a clavegueró existent, amb tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets i accessòris, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

141,88

€

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3
Altres conceptes

5,31420

m

Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 80 mm de diàmetre

B0330020

t

Grava de pedrera, per a drens
Altres conceptes

P-81

FD5H1288

m

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i de 100 a 130 mm
d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat nervada classe C250, segons
norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb
solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i 100 a 130 mm
d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat nervada classe C250 segons
norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal

65,41500

€

B064300C

M3

Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i
Altres conceptes

7,72584

€

FD5J6F08

u

P-84

25,07

€
€

8,20488
15,68912

€
€

84,29

€

111,62

€

29,24830

€

1,75280

€

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

B0DZA000

l

Desencofrant

B0DF6F0A

u

Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos
Altres conceptes

1,47022
79,14868

€
€

Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb
morter

86,35

€

1,40920

€

62,19000
22,75080

€
€

Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN
13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

23,05

€

Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2
Altres conceptes

5,42640

FD5ZBJA4

u

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

BD5ZBJA0

u

Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de 780x340x40 mm i 41 kg de pes

FD7J9425

FD7JC186

P-86

FD7JG146

m

m

m

m

m

BD7JG140

P-87

FDB17460
B064300C

1,17600

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I
M3

BD7J9400

€

€

€

B064300C

BD7JC180

136,56580

11,14916

Altres conceptes

P-85

€

BD5B1800

P-83

P-88

10

m

€

8,05000

Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 80 mm de diàmetre i reblert
amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

P-82

Pàg.:

BD5H1288

€

18,68000

Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre, col·locat a terra formigonat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

€

B0B34234

Altres conceptes
P-74

9

FDD1A098
BDD1A090

m

u

17,62360

€

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 160 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

11,50

€

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3
Altres conceptes

3,75360

m
m

€

7,74640

€

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 4 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

15,51

€

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 4
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3
Altres conceptes

7,63980

Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m
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
Altres conceptes
Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada,
col·locades amb morter ciment 1:4
Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada

7,87020
27,52
16,59800

€

€
€
€

10,92200

€

111,89

€

77,28000

€
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P-89

FDDZ51A8

u

BDDZ51A0

P-90

P-91

FDDZ7DD4

u

u

Altres conceptes

34,61000

€

Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18
mm, col·locat amb morter ciment 1:4

22,05

€

Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm
Altres conceptes

5,28000
16,77000

€
€

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada, pas lliure de 600 mm
de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

130,88

€

amb terra de la mateixa excavació

P-97

BDK218ZJ

u

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per a instal·lacions de telefonia

560,50000

€

B064500B

m3

Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Altres conceptes

11,66180

€

FDK26J17

u

52,59820

€

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de
telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

225,37

€

€

B064500B

m3

Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

3,88727

BDDZ7DD0

u

Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, recolzada, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124
Altres conceptes

105,07000

€

BDK218ZP

u

24,55229

€

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonia
Altres conceptes

187,19000
34,29273

€
€

Desmuntatge, acopi i posterior muntatge a nova rasant de bastiment i tapa batent de registre
circular de pou existent, col·locat amb morter

65,36

€

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

55,90

€

Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel, de designació (g) segons norma
une-en 998-2
Altres conceptes

1,25771

FDDZCAD5

U

FDK262B7

T

u

m3

FDK262B8

u

u

P-98

€

64,10229

€

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

69,40

€

Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

3,74844

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

16,48000

P-99

FDKZH9B4

u

B0710150

T

Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació (g) segons norma
une-en 998-2

0,12320

€

BDKZH9B0

u

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

36,44000

€

FDKZH9C4

u

€

€

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

67,56

€
P-100

19,33680

€

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

70,92

€

BDKZH9C0

u

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

51,02000

€

B0710150

T

Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació (g) segons norma
une-en 998-2
Altres conceptes

0,12320

€

€

49,17156

€

FDKZHEB4

u

19,77680

€

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x500 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

83,66

€

BDK21495

u

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

16,48000

€

BDKZHEB0

u

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 500x500 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

60,78000

€

B0330020

t

Grava de pedrera, per a drens

1,95469
49,12531

€
€

B0710150

T

Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació (g) segons norma
une-en 998-2
Altres conceptes

0,20405

€

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

85,12

€

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de
serveis

21,53000

Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Altres conceptes

5,10369

FDK262D7

u

BDK214C5

u

B064500B

P-96

12

1,25771

Altres conceptes

P-95

Pàg.:

Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel, de designació (g) segons norma
une-en 998-2

BDK21495

P-94
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T

B064500B

P-93

11

B0710250

B0710250

P-92

Pàg.:

FDK26A17

m3

u

P-101

58,48631

€

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DF-II, per a instal·lacions de
telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

985,09

€

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DF-II, per a instal·lacions de telefonia

895,94000

€

B064500B

m3

Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Altres conceptes

18,74219

€

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per a instal·lacions de
telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral

70,40781

€

624,76

€

P-102

€

Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa. Inclou cinta de senyalització

11,13

€

BFYB1605

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000

€

BFWB1605

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

1,65000

€

BFB16600

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
Altres conceptes

0,66300

€

€

u

u

m

€

BDK218ZA

FDK26E17

FFB16655

22,67595

FFB17655

BFB17600

m

m

8,79700

€

Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa. Inclou cinta de senyalització

13,62

€

Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,07100

€
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P-103

P-104

P-105

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,06000

€

BFWB1705

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió
Altres conceptes

2,55600

€

FFB1E625

m

€

Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa. Inclou cinta de senyalització

45,86

€

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

7,42560

€

BFYB1E62

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm
de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar

1,16000

€

BFWB1E62

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar
Altres conceptes

18,98400

€

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa. Inclou cinta de senyalització

39,31

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm
de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar
Altres conceptes

1,50000

FG319534
BG319530

m

m
m

BGY38000

u

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

BG380900

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2
Altres conceptes

P-111

FGD1122E

u

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de gruix, de 1000 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

1,22300

€

7,17

€

0,17000

€

1,49940
5,50060

€
€

25,43

€

9,41000

BFYB1F62

BG22TK10

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

€

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1000 mm de llargària, de 14,6
mm de diàmetre, de 300 μm
Altres conceptes

€

m

4,43700

u

€

FG22TK1K

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC
Altres conceptes

BGD11220

17,52200

m

€

€

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar

m

5,66

€

u

FG22TD1K

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

€

BFWB1F62

10,67960

€

86,42

€

5,66000
80,76000

€
€

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada. Inclou cinta de
senyalització

1,93

€

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
Altres conceptes

1,27500

Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics

€

4,69000

€

U

0,44560

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

9,60840

Desconnexionat, desmuntatge, acopi i posterior muntatge i connexionat d'armari exterior de
control de semàfors

m

Altres conceptes

u

Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

U

FG380907

m

14

BGYD1000

m

FG1ACA49

m

Pàg.:

€

BFB1F600

BG22TD10

P-108

18,29040

FG319564
BG319560

P-110

BFB1E600

FFB1F625
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P-109
9,93300

Altres conceptes

P-107

13

BFYB1705

BGW1A000

P-106

Pàg.:

P-112

P-113

€

0,65500

€

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

3,89

€

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

2,34600

P-114

€

FHM11J90

u

Reubicació Columna planxa d'acer galvanitzat i lluminaries existent provinets de la mateixa
obra de , de forma troncocònica, dalçaria inferior a 10 m, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tetrapolar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

1,69

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tetrapolar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,24440

P-115

€

157,67

€

BHWM1000

u

Part proporcional d'accessoris per a columnes

45,62000

€

B064500C

M3

Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i
Altres conceptes

22,54351

€

FJS1U045

u

89,50649

€

Boca de reg connectada a tub ø125, formada per collarí de presa 125-1 1/4´´, caixa de fosa
per ubicació de comptador, comptador DN30, fitings d'unió i boca de regada de fosa ràcord
45 mm, instal·lada.

535,13

€

126,41000

€

BJM12407

u

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/4,
per a connectar a la bateria o al ramal

BFBD1635

u

Collarí de presa de fundició, DN 125mm - 1 1/4´´, 16bar

53,48000

€

BJS1UZ10

u

petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada

60,00000

€

BJS1U040

u

Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus
Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt
EPDM, revestida amb pintura epoxi
Altres conceptes

145,21000

€

FM21U105

u

150,03000

€

Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de diàmetre amb racord Bombers, amb
tap antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre, muntat en pericó soterrat

1.522,42

€

1.402,00000

BM21U105

u

Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de diàmetre amb racord Bombers, amb
tap antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre

BMY2U070

u

Part proporcional d'elements especials i de muntatge per a hidrants soterrats

FN1216E4

u

€

23,10000
97,32000

€
€

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

285,98

€

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb

191,83000

Altres conceptes
1,54400

11,33000

€
BN1216E0

u

€
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accionament per volant de fosa

P-116

FQ11PS12

U

BQ11PS12

P-117

FQ223220

U

U

BQ223220

P-118

FR12U035

U

U

BR920201

P-119

P-120

FR6P1595

M

u

Altres conceptes

94,15000

€

Banc de posts de pi roig tractat en autoclau de 200x50x50 mm, de 2,00 m de llargària, sense
respatller i amb remats laterals del mateix tauló, col·locat amb fixacions mecàniques sobre
mur de gabions, i amb desenvolupament 60+20 cm i de 2,00 m de llargària

70,36

€

Banc de posts de pi roig tractat en autoclau de 200x50x50 mm, de 2,00 m de llargària, sense
respatller i amb remat lateral del mateix tauló. desenvolupament 60+20 cm i de 2,00 m de
llargària
Altres conceptes

54,00000

Paperera mural de planxa d'acer corten acabada amb pintura color negre forja, de 25 l de
capacitat, col·locada sobre paraments verticals amb fixacions mecàniques

272,69

€

Paperera mural de planxa d'acer corten acabada amb pintura color negre forja, de 25 l de
capacitat
Altres conceptes

250,58000
22,11000

€

Protecció d'arbre existent, format per taulers de fusta de pi tractada fins a 2 m d'alçària
col·locats sobre el tronc amb proteccions de poliestirè de 10x10x5mm, lligats amb filferro
d'1,3 mm de gruix, amb muntatge i desmuntatge, tot inclòs completament acabat.

47,42

€

Fusta plana de pi tractada per l'intemperie amb sals de coure hidrosolubles de 2,7x0,2x0,01m
Altres conceptes

20,67000
26,75000

€
€

Trasplantament directe d'arbre planifoli > = 50 cm de perímetre de tronc aproximat, en el seu
lloc definitiu. Inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans necessaris per a la formació del pa
de terra amb mitjans manuals, excavació del clot de plantació de 150x150x80 cm amb
retroexcavadora, plantació amb camió grua, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra
de l'excavació i 25% de compost, i càrrega de les terres sobrants a camió. incloses les feines
de preparació (poda de branques i protecció del tronc amb geotèxtil o manta de coco o yute),
transport de terres sobrant i cànon d'abocadament. regs i manteniment fins a la recepció
definitiva de l'obra.

318,94

€

Aigua

B0315601

t

BR341150

m3

FRB5PS01

M

BRB5T400

M

J2VGFGA1
BVA2M10X

u

€

sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3

136,74000

€

compost de classe i, d'origen vegetal, segons ntj 05c, subministrat en sacs de 0,8 m3
Altres conceptes

9,30963
171,92317

€
€

R4 - Remat de paviment amb tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària,
fixat amb barres d'acer corrugat, previ perfilat manual del terreny per adaptar-lo al graonat

36,45

€

14,11300
22,33700

€
€

618,00

€

600,00000
18,00000

€
€

12,48

€

12,48000

€

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

3,33

€

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

3,23000

Tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària

Realització d'un estudi geotècnic per tal de determinar les característiques del terreny on es
realitzarà la fonamentació del mur de gabions i la consolidació del talús de terra armada
u

Geotècnic
Altres conceptes

P-122

P-123

K2192913

K2RA7LP0

B2RA7LP0

M2

M3

M3

€

0,96720

Altres conceptes
P-121

P-126
€

M3

Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes

P-125

M21BU020

PA000001

m2

u

16

Altres conceptes

0,10000

€

Altres conceptes

7,49
7,49000

€
€

2.250,00

€

2.250,00000

€

695,00

€

695,00000

€

Eliminació de marques vials de pintura mitjançant fressat

P.A. a justificar per a subministrament i col·locació de provisionals per garantir el servei
durant les obres
Sense descomposició

€

16,36000

B0111000

P-124

Pàg.:

€

PA000002

u

P.A. a justificar per a subministrament per a connexió a xarxa existent, inclou accessòris i
maniobres de xarxa
Sense descomposició
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RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 5: Apartat
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Apartat
01.0R.03.01.01
Paviment de formigó P1
33.468,77
11.307,14

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

2

Subobra

01.0R

Obra reurbanització

Capítol

01.GR.01

Residus Enderrocs

273.538,93

Capítol

01.GR.02

Residus d'Obra nova

2.836,89

Subobra

01.GR

Gestió de Residus

13.628,00

10.791,11

Apartat

01.0R.03.01.02

Paviment llamborda de formigó P2

Apartat

01.0R.03.01.03

Paviment de panot P3

5.561,93

Apartat

01.0R.03.01.04

Paviment asfàltic P4

3.774,63

Apartat

01.0R.03.01.05

Paviment de sauló P5

Subcapítol

01.0R.03.01

Paviments

59.989,62

Apartat

01.0R.04.02.01

Instal·lació d'aigua potable

24.647,08

NIVELL 2: Subobra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subobra
01.0R
Obra reurbanització
273.538,93

5.877,15

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
287.166,93
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Apartat

01.0R.04.02.02

Instal·lació sanejament pluvials

13.017,18

Subobra

01.GR

Gestió de Residus

Apartat

01.0R.04.02.03

Instal·lació enllumenant públic

14.899,01

Subobra

01.SS

Seguretat i Salut

Apartat

01.0R.04.02.04

Instal·lació telecomunicacions

4.463,86

Obra

01

Reurbanització Passeig Sallent

Subcapítol

01.0R.04.02

Instal.lacions

57.027,13

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
117.016,75
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4: Subcapítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol
01.0R.01.00
Geotècnic
618,00
Subcapítol

01.0R.01.01

Enderrocs

13.628,00
6.500,00
293.666,93

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
293.666,93
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Reurbanització Passeig Sallent
293.666,93
293.666,93

47.644,17

Subcapítol

01.0R.01.02

Moviment de terres

Capítol

01.0R.01

Treballs previs

55.083,15

6.820,98

Subcapítol

01.0R.02.01

Murs de gabions

21.139,64

Subcapítol

01.0R.02.02

Terra Armada

10.960,54

Capítol

01.0R.02

Estructures

32.100,18

Subcapítol

01.0R.03.01

Paviments

59.989,62
34.127,64

Subcapítol

01.0R.03.02

Encintats, escocells i guals

Capítol

01.0R.03

Pavimentació

94.117,26

Subcapítol

01.0R.04.01

Obra civil

13.099,40

Subcapítol

01.0R.04.02

Instal.lacions

57.027,13

Capítol

01.0R.04

Serveis Urbans

70.126,53

Subcapítol

01.0R.05.01

Baranes

16.401,60

Subcapítol

01.0R.05.02

Mobiliari urbà

Subcapítol

01.0R.05.03

Bancs

Capítol

01.0R.05

Elements urbans

818,07
1.829,36
19.049,03

Subcapítol

01.0R.06.01

Vertical

Subcapítol

01.0R.06.02

Horitzontal

2.791,19

271,59

Capítol

01.0R.06

Senyalització

3.062,78

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
273.538,93
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.0R.01
Treballs previs
55.083,15
Capítol

01.0R.02

Estructures

32.100,18

Capítol

01.0R.03

Pavimentació

94.117,26

Capítol

01.0R.04

Serveis Urbans

70.126,53

Capítol

01.0R.05

Elements urbans

19.049,03

Capítol

01.0R.06

Senyalització

3.062,78

euros

euros
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Despatx professional
Població

MEMÒRIA

4.1.

Identificació de les obres

Objecte
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció
de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte
d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD
1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte
per part del/s Contractista/es.

4.2.

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a
petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista
elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà
les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i
pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas.

:
:
:
:

Redactor E.S.S.
Titulació/ns
Col·legiat núm.

:
:
:

Tipologia de l'obra

4.3.

Situació
Emplaçament
Carrer,plaça
Número
Codi Postal
:
Població

4.4.

Ajuntament de Sallent
P-0819000A
Plaça de la Vila núm. 1
08650 - Sallent

4.5.

Pàgina: 3

Passeig de l'Estació de Sallent
Carrer de l'Estació
s/n
08650

:

SALLENT (BAGES)

:
:

SI
SI
-

:
:
:
:
:

Subministrament i Serveis
Aigua
Gas
Electricitat

Rosa Romero Navarro
Arquitecte Tècnic
8968

:
:
:

Comunicacions
Carretera
Ferrocarril
Línia Metro
Línia Autobús
Telèfon
Fax
E – mail
Altres

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Anna Féu i Jordana i Carlos Godoy Bregolat
Arquitectes
44063-9 / 53129-4
Carrer Dominics núm. 9
Solsona 25280 (Lleida)

El projecte es basa en consolidar un camí peatonal que busca qualitats paisatgístiques de gran valor i
que conviden al vianant a gaudir d’un espai verd en total relació amb el riu, la natura i el poble. Amb
aquestes premisses, sorgeixen diferents estratègies que van lligades entre sí i que determinaran la total
integració del projecte amb l’entorn i amb la façana fluvial.

2. PROMOTOR - PROPIETARI
Promotor
NIF
Adreça
Població

:
:
:
:
:

El programa de partida del projecte es basava en l’estricte arranjament de la pavimentació i la barana
actuals per tal de connectar adequadament el nucli de Sallent amb l’Institut i la zona industrial.

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les
persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de
l’obra pública en el seu article 18.3.h).
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals
el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris
per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla
d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de
quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de
Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici
dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral.

Autor/s del projecte
Autor del projecte
Titulació/ns
Col·legiat núm.
Despatx professional
Població

L’objecte del present projecte d’urbanització és l’ordenació i millora del Passeig de l’Estació de Sallent,
al llarg del tram comprès entre el Carrer del Pont i el Carrer Barcelona.

1.2.

Carrer València 647, 5-4
Barcelona 08026

4. DADES DEL PROJECTE

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
1.1.

:
:

:
:
:

SI
SI
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Sanejament
Altres

:
:
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SI
-

Manobre especialista

4.11.
4.6.

Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans
d'evacuació

ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ

Telèfons i adreces d’interès:
Ajuntament:
CAP:
EMERGENCIES SANITARIES:
SANITAT RESPON:
HOSPITAL DE SANT ANDREU
CENTRE HOSPITALARI
CREU ROJA
TRANSPORT SANITARI
FARMACIES GUARDIA
POLICIA LOCAL
BOMBERS MANRESA
BOMBERS BERGA
MOSSOS D'ESQUADRA

4.7.

93 837 02 00 / Plaça de la Vila
93 837 21 20 / Carrer Josep Polettes, 9
112
061
93 874 33 12
93 873 25 50
93 837 09 44
704 10 55 55
93 837 07 18 / PALLARES- Carrer Cos 94)
93 837 00 22 / FRANCH- Plaça de la Pau 3)
93 837 00 46 / GUERRERO- Carrer Angel Guimerà 2)
93 837 23 00 / Carrer Torres Amat 29
93 874 00 80
93 821 10 80
93 875 98 00

Pressupost d'execució material del projecte
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la Seguretat
i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 306.352,46 €. (tres-cents sis mil
tres-cents cinquanta-dos euros amb quaranta-sis cèntims).

4.8.

Termini d'execució
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 6 mesos.

4.9.

Mà d'obra prevista
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 6 persones.

4.10.

Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra

Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra
Oficial 1a
Oficial 1a paleta
Oficial 1a ferrallista
Oficial 1a soldador
Oficial 1a manyà
Oficial 1a electricista
Oficial 1a muntador
Oficial 1a d'obra pública
Oficial 1a jardiner
Ajudant ferrallista
Ajudant manyà
Ajudant electricista
Ajudant muntador
Ajudant jardiner
Manobre
Pàgina: 5

ACER EN BARRES CORRUGADES
APARCAMENT DE BICICLETES
BANCS DE FUSTA
BARANES D'ACER
BOQUES DE REG
CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV
CALÇS
CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES
CIMENTS
COLUMNES
CONDUCTORS DE COURE NUS
DISPOSICIÓ DE RESIDUS
ELEMENT DE SUPORT DE COLUMNA AMB IL·LUMINACIÓ INCORPORADA
ELEMENTS AUXILIARS PER A FONTS
FILFERROS
FONTS PER A EXTERIORS
FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA
FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR
GABIONS
GRAVES
HIDRANTS
LLIGANTS HIDROCARBONATS
LLOSES DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
MALLES ELECTROSOLDADES
MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS
MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS
MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES I MESCLES DRENANTS
MORTERS AMB ADDITIUS
NEUTRES
PANOTS
PAPERERES MURALS I DE PEU
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE LLUMS
EXTERIORS
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A PROJECTORS EXTERIORS
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE
TENSIÓ BAIXA
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ
PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL PER A GUALS
PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES
PÈRGOLES
PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ
PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA
PLAFONS
Pàgina: 6
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PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES
PROJECTORS PER A EXTERIORS AMB LÀMPADES DE VAPOR DE MERCURI
REBUIGS DE PEDRERA
REIXATS METÀL·LICS
SAULONS
SENYALS
SORRES
TACS I VISOS
TOT-U
TRAVESSES
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS
TUBS DE POLIETILÈ PER A DRENATGES
TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS
VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB BRIDES
VORADES DE PLANXA D'ACER

4.12.

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada
faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de
protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la
instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat.
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i
punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades
canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb
l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra.
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que
estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i
comprovació de l’instal·lador.
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents:


Maquinària prevista per a executar l'obra






Compressor amb dos martells pneumàtics
Retroexcavadora amb martell trencador
Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t
Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t
Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a 25 t
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
Motoanivelladora petita
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t
Compactador duplex manual de 700 kg
Safata vibrant amb placa de 60 cm
CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T
Camió cisterna de 8 m3
Camió grua
Camió grua de 5 t
Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim
Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària
Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic
Camió amb bomba de formigonar
Camió cisterna per a reg asfàltic
Formigonera de 165 l
Formigonera de 250 l
Estenedora per a paviments de formigó
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa
Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic
Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment
Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual
Màquina per a clavar muntants metàl·lics
Remolinador mecànic
Regle vibratori
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic
MOTOSERRA















5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS



5.1.

Instal·lació elèctrica provisional d'obra
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Connexió de servei
Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament.
La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada.
Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).
Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de
vehicles.
Quadre General
Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat
mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva
sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA.
Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió
al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.).
Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els
dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el
neutre).
Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà una
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit
després de realitzats els fonaments.
Estarà protegida de la intempèrie.
És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.
Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97).
Conductors
Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva
impressió sobre el mateix aïllament.
Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les
zones de pas de vehicles i / o persones.
Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes de
connexió, retorciments i embetats.
Quadres secundaris
Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de
doble aïllament.
Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.
Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més
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convencional dels equips secundaris per planta és el següent:
·1
Magnetotèrmic general de 4P
:
30 A.
·1
Diferencial de 30 A
:
30 mA.
·1
Magnetotèrmic 3P
:
20 mA.
·4
Magnetotèrmics 2P
:
16 A.
·1
Connexió de corrent 3P + T
:
25 A.
·1
Connexió de corrent 2P + T
:
16 A.
·2
Connexió de corrent 2P
:
16 A.
·1
Transformador de seguretat
:
(220 v./ 24 v.).
·1
Connexió de corrent 2P
:
16 A.




















5.2.

aïllament dialèctric en les zones necessàries.

5.3.

Instal·lació de sanejament
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions
provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes.
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a
càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides.

5.4.

Connexions de corrent
Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips
de doble aïllament.
S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.
Es faran servir els següents colors:
· Connexió de 24 v
:
Violeta.
· Connexió de 220 v
:
Blau.
· Connexió de 380 v
:
Vermell
No s’empraran connexions tipus „lladre“.
Maquinària elèctrica
Disposarà de connexió a terra.
Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar.
Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells
d’elevació fixos.
L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada.
Enllumenat provisional
El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.
Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.
Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la
virolla.
Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la
inaccessibilitat a les persones.
Enllumenat portàtil
La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble
aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes.
Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i
suport de sustentació.

Instal·lació d'aigua provisional d'obra
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha
de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per
l'interior de l’obra.
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de
distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de
l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i
Pàgina: 9

Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb
risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable,
on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar,
s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos,
vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació
adequats.
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents

La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026
del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o
explosions.

Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en
locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i
condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma
Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del
Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics.

S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar
els residus inflamables, retalls, etc.

Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de
soldadura oxiacetilènica.

L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció
MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò
referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de
gasos inflamables.

Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els
llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc.

Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques.

La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir
d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball
han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines.

Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació,
fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències
de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra.

La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta
a seguir en aquests treballs.

Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors
accionats amb el combustible que s’està transvasant.

Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la
propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la
mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que
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assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames.
En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil,
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres
en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals
estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així
com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En
el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o
devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que
proporcionin aigua abundant.

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL

Menjador
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per
treballador que mengi a l’obra.
Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10
comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries.

6.4.

Local de descans
En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és
recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el
més pròxim possible al menjador i serveis.
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual.

6.5.

Local d'assistència a accidentats
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un
mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de
primers auxilis disposaran, com a mínim, de:

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15
i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.





Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un
equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels
llocs de treball.

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i
detallen tot seguit:

El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de manera
forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons
dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers.

Serveis higiènics




Cabines d’evacuació

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada
25 persones


una farmaciola,
una llitera,
una font d’aigua potable.

En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local
d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra.
L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol,
aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes
elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent,
analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces,
dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet.

Lavabos

Com a mínim un per a cada 10 persones.

Local de dutxes

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m
d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant.

6.2.

6.3.

Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són:

Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o
pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl.

En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol
punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m.

En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol
punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m.

Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major
probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de
fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva
localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació.

6.1.

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.

Vestuaris

Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil,
custodiada per l’encarregat.
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals
per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent:
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desinfectants i antisèptics autoritzats,
gases estèrils,
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mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior
a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant
dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran
apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals
suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del
paviment.

cotó hidròfil,
benes,
esparadrap,
apòsits adhesius,
estisores,
pinces,
guants d’un sol ús.

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 lux.
La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5
lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació.

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el
material utilitzat o caducat.

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal
adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota
persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de
màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl
o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura.

7. ÀREES AUXILIARS
7.1.

Centrals i plantes

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles
de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits
horitzontals seran condemnats.

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles als
seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una
amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura, mínima de 4
m.

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió.

L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en
el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre
el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura.

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les
instruccions del fabricant o importador.
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, en
la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el
subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que
s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops).

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles
de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits
horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà
de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles.
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada en
previsió de bolcades.
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de
la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana
perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida
mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada.
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió.
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del
fabricant o importador.

7.2.

Tallers
Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.

7.3.

Zones d'apilament. Magatzems
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o
equips inactius que puguin ésser causa d’accident.
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs.
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament.
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada
respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els
treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una
formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres.

8. TRACTAMENT DE RESIDUS

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura de
pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador.
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada,
amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a
passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció
Pàgina: 13

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius
del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres
residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a
resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de
projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció.
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i
Pàgina: 14
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les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus
residus de construcció.
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti.
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu
Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o
materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals
als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació.
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses,
per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels
treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura
s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als
nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar
exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en
el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.

Manipulació
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les
mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als
treballadors i el personal exposat, de forma singular a:

Amiant.

Plom. Crom, Mercuri, Níquel.

Sílice.

Vinil.

Urea formol.

Ciment.

Soroll.

Radiacions.

Productes tixotròpics (bentonita)

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

Gasos liquats del petroli.

Baixos nivells d’oxigen respirable.

Animals.

Entorn de drogodependència habitual.

9.2.

d.
e.
f.
g.
h.
i.

Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les
substàncies presents.
Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós.
Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.
Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.
Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.
El número CEE, si en té.
La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES

9.1.

c.

Delimitació / condicionament de zones d'apilament

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del
Contractista, partint de les següents premisses:


Explosius

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les
normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la
prohibició de fumar.


Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de
comburents i la prohibició de fumar.
Estaran separats els productes inflamables dels comburents.
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament.


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

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari,
en previsió de contactes amb la pell.


Corrosius, Irritants, sensibilitzants

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i
les mucoses de les vies respiratòries.

10. CONDICIONS DE L'ENTORN
Ocupació del tancament de l’obra

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim
amb el text en idioma espanyol.
L’etiqueta ha de contenir:
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura
de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.
b. Nom comú, si és el cas.
Pàgina: 15

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes,
bastides, contenidors, casetes, etc.
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o
que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les
seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals.
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En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra.
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats
amb el procés constructiu.

10.4.

No es disposa d'estudi geotècnic. El passeig acompanya al riu en tot el seu recorregut, adjacent a la
carretera.
La proposata del projecte canvia el talús entre la carretera i el riu, provocant una nova secció, amb la
contenció de terres a través d'uns murs de gabions de pedra de la cantera de Sallent.

Situació de casetes i contenidors
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.

10.5.

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de
l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui
durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al PLA DE SEGURETAT I SALUT
les àrees previstes per aquest fi.
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran
segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”.

10.1.

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de
serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures
d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i
per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la
seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de
situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de
conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es
consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.

Servituds
S'afecta l’accés a una vivenda (Cal Carrera) i al Parc de Bombers de Sallent, fet que es tindrà en
compte i es prendran les mesures de protecció i accessibilitat pertinents durant la durada de les
obres.
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a
l’existència de possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de
desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i
plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no
podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als
serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats
extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels
rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament
independent.

10.3.

Característiques de l'entorn
El projecte es desenvolupa en àmbits urbanístics diferents: d’una banda es troba inclòs dins la
Classificació SNU (Sòl no urbanitzable) amb Qualificacions SX1 (Sistema Viari) i H (Sistema
hidrogràfic). De l’altra, l’extrem Sud de l’actuació (on s’ha d’efectuar la connexió amb l’institut) es troba
inclòs dins la Classificació SU (Sòl urbà consolidat) amb Qualificació SX1 (Sistema viari: eixos
estructurants).

11. UNITATS CONSTRUCTIVES

Serveis afectats
Es coneix l'existència d'una canonada de salmorres que s'haurà de detectar per no afecta-la, donat
que se sap de la seva existència però no el traçat ni la cota.
S'excavarà amb cura i els mitjans necessaris.

10.2.

Característiques del terreny

Característiques meteorològiques
Sallent és una ciutat de la comarca del Bages, de clima mediterrani continental sub-humit, mab
precipitació mitjana anual al voltant dels 600m i temperatura mitjana de 12 a 14º. El règim pluivomètric
mostra un mínim hivernal i màxims a la primavera i tardor. Pel que fa a les temperatures, els hiverns són
freds a tota la comarca i elsestius calurosos, especialment en les zones més baixes. L'amplitud tèrmica
anual és alta, de fins a 20ºC, i el període lliure de glaçades va de juny a octubre.
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ENDERROCS
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS
MOVIMENTS DE TERRES
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I
REPOSICIÓ EN DESMUNT
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES
FONAMENTS
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT MURS GUIA )
GABIONS / ESCULLERES
TANCAMENTS I DIVISÒRIES
TANCAMENTS AMB MALLA
PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO,
BITUMINOSOS I REGS )
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. )
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )
CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
TUBS MUNTATS SOTERRATS
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
APARELLS
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
EQUIPAMENTS
MOBILIARI URBÀ
JARDINERIA
Pàgina: 18

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PROJECTE D’ORDENACIÓ I MILLORA DEL PASSEIG DE L’ESTACIÓ DE SALLENT

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PROJECTE D’ORDENACIÓ I MILLORA DEL PASSEIG DE L’ESTACIÓ DE SALLENT

ROCALLES
Enderrocs
Moviment de terres
Encintats
Paviments
Instal·lacions
Mobiliari Urbà

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar
l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de
novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de
24 d’octubre).

12.1.

Procediments d'execució
Característiques constructives i els procediments d’execució més rellevants. Es procedirà a
executar:
1. Enderrocs: es farà el desmuntatge dels elements a recuperar, l'acopi amb les proteccions
pertinents i el posterior muntatge.
S'enderrocaranels murets, escales, paviments i elements urbans així com vorades, etc, per arribar a
les capes de subbbase i base, amb martells compressors i pala carregadora.
2. Es continuarà amb la formació de les terrasses per ubicar els gabions, amb la geometrica indicada
en plànols, i l'excavació de la caixa de paviment amb pales carregadores i excavadores giratories,
fins a la cota de projecte.
U cop arribats a l'esplanada s'aniran terraplenant i compactant les difrents capes de subbase i base
dels diferents paviments.
3. En aquest moment s'inciarà l'obra civil de les instal·lacions, amb l'execució dels prismes, amb les
excavacions, col·locació de canonades i rebliments de rases.
4. Es replantearan els encintats que confinen els paviments i parterres, així com vorades i guals.
Es procedirà a la pavimentació de les diferents zones indicades amb formigó i llambordes de formigó,
etc
5. Finalment es procedirà a la instal·lació dels equipaments, de l'enllumenat i senyalització, així com
la part de jardineria, amb el subministrament de terres i plantació de plantes, arbustos i arbres.
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra.

12.2.

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en
el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop
encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de
desenvolupament.
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present
Estudi de Seguretat i Salut.

13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS
AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra,
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord
amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios
Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) „Reglas
generales de seguridad para máquinas“ (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes
Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació
obligatòria i/o aconsellada.

14. MEDIAMBIENT LABORAL

Ordre d'execució dels treballs
14.1.

Els treballs a executar seran:
Enderrocs
Moviment de terres: topografia general i formació de terrasses, caixes de paviment i primera fase de
les intal·lacions amb l'execució de prismes
Encintats: vorades, rigoles i guals
Paviments
Instal·lacions: segona fase amb la instal·lació de semàfors, enllumenat, etc
Jardineria i xarxa de reg
Mobiliari Urbà: baranes, bancs, papereres, pilones, jocs infantils, etc.
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir
dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra,
l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial,
de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a
cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els
mitjans a emprar.

12.3.

1 mes
1 mes
1 mes
1'5 mesos
3 mesos
0'5 mesos

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

14.2.

Il·luminació
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de
tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització
d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i
enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat.
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o
ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant.

Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució

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

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels diferents talls de l’obra, s’han
tingut en compte la concatenació de treballs amb una planificació general de l'obra prevista en 6 mesos:

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la
construcció, seran els següents:
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En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús
ocasional - habitual.
100 lux
: Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel,
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats
hidràulics. Baixes exigències visuals.
100 lux
: Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits,
vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals.
200 lux
: Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller,
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament
mecànic. Moderades exigències visuals.
300 lux
: Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs
d’oficina en general.
500 lux
: Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències
visuals.
1000 lux
: En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes de
temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de
taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal.
Exigències visuals molt altes.
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions
en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar,
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

14.3.

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

:

Soroll
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un
quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció:
Compressor
Equip de clavar pilots (a 15 m de
distància)
Formigonera petita < 500 lts.
Formigonera mitjana > 500 lts.
Martell pneumàtic (en recinte angost)
Martell pneumàtic (a l’aire lliure)
Esmeriladora de peu
Camions i dumpers
Excavadora
Grua autoportant
Martell perforador
Mototrailla
Tractor d’orugues
Pala carregadora d’orugues
Pala carregadora de pneumàtics
Pistoles fixaclaus d’impacte
Esmeriladora radial portàtil
Tronçadora de taula per a fusta

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

82-94 dB
82 dB

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

72 dB
60 dB
103 dB
94 dB
60-75 dB
80 dB
95 dB
90 dB
110 dB
105 dB
100 dB
95-100 dB
84-90 dB
150 dB
105 dB
105 dB

1er.- Supressió del risc en origen.
2on.- Aïllament de la part sonora.
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions,
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen,
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives

14.4.

Pols
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions:










Rinitis
Asma bronquial
Bronquitis destructiva
Bronquitis crònica
Efisemes pulmonars
Neumoconiosis
Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant)
Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)
Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps
d’exposició.
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el
component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat
que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat
per empreses especialitzades.
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats
durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que
ve donat per la fórmula:
10
C = -------------------------- mg / m3
% Si O2 + 2
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”,
que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més
grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense
haver-se fixat en els pulmons.
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents:
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Escombrat i neteja de locals
Manutenció de runes
Demolicions
Treballs de perforació
Manipulació de ciment
Pàgina: 22

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PROJECTE D’ORDENACIÓ I MILLORA DEL PASSEIG DE L’ESTACIÓ DE SALLENT












ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PROJECTE D’ORDENACIÓ I MILLORA DEL PASSEIG DE L’ESTACIÓ DE SALLENT

11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i
indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre
i neteja inherents a l’operació realitzada.

Raig de sorra
Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica
Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta
Esmerilat de materials
Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura
Plantes de matxuqueix i classificació
Moviments de terres
Circulació de vehicles
Polit de paraments
Plantes asfàltiques

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar
aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

14.6.

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

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols,
convé adoptar les següents mesures preventives:
ACTIVITAT
Neteja de locals
Manutenció de runes
Demolicions
Treballs de perforació

MESURA PREVENTIVA
Ús d’aspiradora i regat previ
Regat previ
Regat previ
Captació localitzada en carros perforadors o
injecció d’aigua
Manipulació de ciment
Filtres en sitges o instal·lacions
confinades
Raig de sorra o granalla
Equips semiautònoms de respiració
Tall o polit de materials
Addició d’aigua micronitzada sobre la zona
ceràmics o lítics
de tall
Treballs de la fusta, desbarbat i Aspiració localitzada
soldadura elèctrica
Circulació de vehicles
Regat de pistes
Plantes de matxuqueix i plantes Aspiració localitzada
asfàltiques

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per
això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones,
ultrasònica i de freqüència de ràdio.
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels
fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes
radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions
comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors,
especialment els de soldadura elèctrica.
Radiacions infraroges
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament,
pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en
ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions
en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar,
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

14.5.

Radiacions no ionitzants

Ordre i neteja
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a:
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries.
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament.
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a
granel. Pla de manutenció intern d’obra.
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla
d’evacuació de residus.
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria.
Il·luminació suficient.
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport
provisionals.
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.
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Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a
la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació
penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se
adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull.
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha
de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions.
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la
pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la
pigmentació que pot ser persistent.
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre
llum, generen aquest tipus de radiació.
Radiacions visibles
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels
mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina.
Radiacions ultraviolades
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm.
Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries,
laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions:
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UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona.
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i
representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més
completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization).
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la
longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa
pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la
intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores
haurà d’estar limitada.
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a
terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de
protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta
poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals.
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a
minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip
generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En
l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a
la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició,
constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple
realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de
protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate.
En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit
admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux
radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una
font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls
estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les
radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants
de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial.
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits,
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a
una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de
resultats imprevisibles.
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums
fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador
d’arc elèctric i làsers.
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se
centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple
pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades
per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la
intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona.
Làser
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com
cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació,
tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en
particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment
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perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del
mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V
presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un
risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i
en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades.
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre
classes següents:
j)

Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II.
 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits.
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml;
es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de
centelles.

k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix
a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament.
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús
d’instruments òptics pot resultar perillós.
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però no
respecte a la reflexió difusa.
 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden
causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de
l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb
mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador
d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc.
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament
radiació IR (700 nm – 1 m).
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser:
a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig.
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir
l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar
perillós.
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la
radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar
perillós.
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a
les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A
continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i
operació, respectivament, en l’ús de làsers.
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi
especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV,
tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell.
d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el
coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera.
e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i
comunicada al departament mèdic.
f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que
mai serà utilitzada per visió directa del raig.
- Àrea de treball:
a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del
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recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la
possibilitat de lesió.
Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides.
A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que
pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó.
S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als recintes
en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés
al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció
especial.
Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea de
control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se
materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser.
En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius.

- Equip:
a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està
desconnectada.
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe
de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell.
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de
control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la
persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori.
d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús.
e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que
previngui la reflexió especular.
- Operació:
a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea
de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran
sempre presents durant l’operació.
b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser.
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no
es deixarà en funcionament sense estar vigilat.
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc
de dany ocular.
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de
l’operador.
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un
escut protector al llarg de tota la trajectòria.
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia
d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la
classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En
aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular.
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions,
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i
informatives.
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i
nivells topogràfics.
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill
s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de
protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti.
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14.7.

Radiacions ionitzants
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus
de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són:





Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis.
Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear.
Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits.
Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments,
moviment de granels, etcètera.

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions.
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o
en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser:













Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports;
detecció de cartes bomba.
Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions
ionizants.
Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb
equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.
Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de
fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo".
Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.
Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial.
Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús
de fonts radioactius o equips emissors de raig X.
Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.
Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips
generadors de radiacions ionitzants.
Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de
metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits.
Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com
l’argó-40 o el fòsfor-32.
Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència.

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el
Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció
Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte.
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels
teixits irradiats.
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs
de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental.
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una
certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests
nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de
central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per
any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els
comptadors Geiger.
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Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància
de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima
autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al
quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres
d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos
massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la
densitat del material.
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en
una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el
contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial
cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes
metàl·lics).



Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:





1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició
al risc d’accident derivat de dita activitat.
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells.
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o
contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de
la seva posada en obra.
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o
palets, en lloc de portar-los d’un en un.
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en
franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció.
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular.

15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir
a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de
seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals:









Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i
més accessible.
Lliurar el material, no tirar-lo.
Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles
estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.
Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en
empenya i turmells.
En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot
mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla.
S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de
material.
En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior
del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.
Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de
cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui
la càrrega damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut
haurà de tenir en comte les següents premisses:
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:



Automatització i mecanització dels processos.
Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

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




Utilització d’ajudes mecàniques.
Reducció o redisseny de la càrrega.
Actuació sobre l‘organització del treball.
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Ús correcte de les ajudes mecàniques.
Ús correcte dels equips de protecció individual.
Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.
Informació sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis bàsics de la manutenció de materials

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors
professionalment exposats a radiacions.



Millora de l’entorn de treball.

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos:
1er.2on.3er.4art.5è.6è.7è.8è.-

Apropar-se el més possible a la càrrega.
Assentar els peus fermament.
Ajupir-se doblegant els genolls.
Mantenir l’esquena dreta.
Subjectar l’objecte fermament.
L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames.
Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos.
Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents
criteris preventius:
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla.
i)
Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la
càrrega.
j)
Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla.
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter
aixecat.
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades.
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot
superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo
sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests
valors a 15 i 25 Kg respectivament.
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants,
per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut
o convingut per l’equip.
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16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar
dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o
Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o
sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o
simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines,
equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències
d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels
components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat
a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús.
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a continuació:
Codi
HX11X003

UA
u

HX11X004
HX11X005

u
u

HX11X019

m

HX11X021

u

HX11X022

u

Descripció
Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i
altres treballs en alçada
Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb
sistema de seguretat integrat
Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)
Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries

17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o
condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en
l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La
seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una
participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència
amb un Equip de Protecció Individual (EPI).
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols
d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors,
per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva.
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada
per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos
protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI.
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Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari.
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual
seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en
el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta
normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment
del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució.
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera
que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la
seva carència.
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

19. RECURSOS PREVENTIUS
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos
preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos:
l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La
presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.
m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb
riscos especials.
n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat
Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència
dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària.
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits
a l’annex II del RD 1627/97:
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per
les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o
l’entorn del lloc de treball.
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment
exigible.
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la
delimitació de zones controlades o vigilades.
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 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació.
 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de
protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.
 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra
subterranis.
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi
estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat
i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu:

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors
en matèria de seguretat i salut en el treball.

ENDERROCS
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA
MOVIMENTS DE TERRES
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
INSTAL.LACIONS
DE
DRENATGE,
D'EVACUACIÓ
CANALITZACIONS
ELEMENTS
SOTERRATS
(
CLAVEGUERONS,
POUS,
DRENATGES )
CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
TUBS MUNTATS SOTERRATS
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que:

I

11.Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D.
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i
tenir la resistència suficient.
12.Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs
adequats i tenir la resistència suficient.
13.El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les
senyals o panells de senyalització.
14.Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista.
15.Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de
circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència.
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat
i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin
pogut eliminar.

21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de
l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el
primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril.
La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C.
de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció
no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta
mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest
tràfic.
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva
observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No
és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se
senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el
tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el
treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal.
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:
 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o
obligacions.
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Es preveu delimitar el pas entre la carretera i el passeig amb barrera rígida tipus New Jersei, així com
el tancat dels talerals fins a la llera del riu amb malla metàli.lica opacitada, i amb les senyalitzacions
pertinents, deixant el pas necessari per l'habitatge i el Parc de Bombers.
També es preveu implantar l'accés adjacent al Parc de Bombers.
Les afectacions a la via pública seran les habituals i puntuals de la càrrega i descàrrega i materials.
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals
per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de
protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de
l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es
tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi
i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que
correspongui.
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat
i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la
circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de
senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases.
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació
de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que
correspongui.
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de
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“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs,
tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui.

d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una
tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les
cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs
a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada
en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de
vianants.

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent.
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements
de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.



El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de
protecció implantats.

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats

21.1.

Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en
una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris:

Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres
(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera.

A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas
de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de
circulació.

Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada
procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m)
per a pas de vianants a la vorera.

-

Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent.

Control d’accessos

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos
per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà,
dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general
(inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi
l’accés únicament a persones autoritzades.
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el
contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i
haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones
que puguin presentar riscos






Àmbit d'ocupació de la via pública
Ocupació del tancament de l’obra

Canvis de la Zona Ocupada

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar
d’acord amb el R.D. 1627/97.

21.3.

Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic




Situació de grues-torre i muntacàrregues

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra.

Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i
altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les
instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en
tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular.

21.2.



Normes de Policia


Situació de casetes i contenidors.

Tanques
Situació

Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o
solar i els laterals de la part de vorera ocupada.

Tipus de tanques

Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i
pintada.

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes,
bastides, contenidors, casetes, etc.
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra.
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats
amb el procés constructiu.
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de
vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de
façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja
d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants.
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de
tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants
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Les empreses promotores podran presentar a
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes
les obres que facin.
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només
s’admeten per a proteccions provisionals en
operacions de càrrega, desviacions momentànies de
trànsit o similars.
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb
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cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa
tipus tenis de polipropilè (habitualment de color
taronja), o elements tradicionals de delimitacions
provisionals de zones de risc.





Complements

Totes les tanques tindran balisament lluminós i
elements reflectants en tot el seu perímetre.



Manteniment

El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca,
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre
element que deteriori el seu estat original.



franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o
descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de
l’obra.
Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es
netejarà el paviment.
Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la
calçada.
Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa

Portes

La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra,
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones
o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes
d’elevació i transport de material es col·locaran sempre per
l’interior del recinte de l’obra.

Apilament.

No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de
dipositar en tremuges o en contenidors homologats.

Les tanques estaran dotades de portes d’accés
independent per a vehicles i per al personal de l’obra.
No s’admet com a solució permanent d’accés la
retirada parcial del tancament.

21.4.

Descàrrega

Accés a l’obra

Operacions que afecten l'àmbit públic


Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats,
les terres es carregaran directament sobre camions per a la
seva evacuació immediata.

Entrades i sortides de vehicles i maquinària.
Vigilància

Aparcament

Camions en espera

Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar
accidents.

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim.

Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la
reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona
d’aparcament a la calçada.

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el
contenidor.

Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra.

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat,
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra.


Càrrega i descàrrega



Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan
això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es
desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es
prendran les següents mesures:





Evacuació

S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada,
sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que
correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana.
Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí
pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui.
La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una
Pàgina: 37

Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors.

Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes
per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint
en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la
vorera o zona de pas de vianants o vehicles.
Bastides

Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a
realitzar.
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de
materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment
de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com
una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la
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bastida.
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents
tipus de residus que es puguin generar a l’obra.

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de
l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i
la propagació de pols.
Xarxes

Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de
caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes,
amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes.

Grues torre

En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures
que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra.
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si
calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues
i descàrregues.

21.5.

Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic


El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes,
comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

21.7.

Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic


Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.


Neteja

Senyalització i protecció

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de
circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3-

Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants

Es respectaran les següents dimensions mínimes:

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o
deixalles.




Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida
dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera
de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es
netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes.



En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3)
de l’amplada de la vorera existent.
L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m).
Elements de protecció
Pas vianants

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.


Sorolls. Horari de treball

Els elements que formin les tanques o baranes seran
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m).

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò
que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament
autoritzades per l’Ajuntament.

Forats i rases

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden
produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que
alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic.


Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient,
totalment planes i sense ressalts.
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques
de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa.

Pols


Es regaran les pistes de circulació de vehicles.

Enllumenat i abalisament lluminós

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi
enllumenat públic.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua.

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i
horitzontal, com per als elements d’abalisament.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

21.6.

Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran,
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o
enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb
travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la
base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze
centímetres (0,15 m).

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat

Residus que afecten a l'àmbit públic
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mínima 20 lux).

un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització.

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior.



La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100
cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre.


La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris,
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva
vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat.

Abalisament i defensa

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com
tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements
d’abalisament i defensa:
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra.
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos
provisionals per a vianants.
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils,
en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils.
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle
de les obres.
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir
una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres.

Els passos i itineraris es mantindran nets.


El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra
o la part d’obra que exigís la seva implantació.

21.8.

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista
vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys,
deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer
normalment des de l’exterior de la zona d’obres.

Paviments provisionals

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de
tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts.

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part
ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció.





Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.
En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5
m de diàmetre.
No podran haver-hi escales ni graons aïllats.
El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si
és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent
màxim del 12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant
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Parades d’autobús, quioscos, bústies

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per
quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús,
quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic.

Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995
de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les
següents condicions mínimes:





Arbres i jardins

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública
que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins
emetrà un informe previ preceptiu.

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és
de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).




Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública


Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2.



Retirada de senyalització i abalisament

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat
pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra
o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per
l’existència de desnivells, etc..,).



Manteniment

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu
desplaçament i dificulti la seva subtracció.

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el
temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les
operacions.

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ
22.1.

Riscos de danys a tercers
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes
annexos que en depenguin són els següents:

Caiguda al mateix nivell.

Atropellaments.
Pàgina: 42

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PROJECTE D’ORDENACIÓ I MILLORA DEL PASSEIG DE L’ESTACIÓ DE SALLENT

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PROJECTE D’ORDENACIÓ I MILLORA DEL PASSEIG DE L’ESTACIÓ DE SALLENT




22.2.

Id
1

Col·lisions amb obstacles a la vorera.
Caiguda d'objectes.

Mesures de protecció a tercers
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten
pels voltants de l'obra:
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el
perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior.
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un
passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit,
per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el
perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent.
18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de
descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de
vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes
metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que
avisin als vehicles de la situació de perill.
19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial,
expressament per a aquesta funció.

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: MATERIALS MAL APLEGATS
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: TERRENY IRREGULAR
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS
20
EXPLOSIONS
Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
2

G
2

A
3

2

1

2

2

2

3

2

1

2

3

1

3

2

2

3

2

3

4

2

2

3

1

2

2

2

1

2

1

3

3

2

2

3

3

1

3

2

1

2

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són:

Incendi, explosió i/o deflagració.

Inundació.

Col·lapse estructural per maniobres fallides.

Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.

Enfosament de càrregues o aparells d’elevació.
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de
Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes:
1.Ordre i neteja general.
2.Accessos i vies de circulació interna de l'obra.
3.Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors.
4.Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.
5.Punts de trobada.
6.Assistència Primers Auxilis.

24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS

Codi
H1411111

UA
u

H1423230

u

H1431101
H1432012

u
u

H1445003
H145C002

u
u

H1465275

u

H146J364

u

H1474600
H147D405

u
u

H147N000
H1481343

u
u

H1485140
H1485800

u
u

H1486241

u

H1487350

u

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut,
els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97

25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES
G01
G01.G01

ENDERROCS
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA

ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A
POCA FONDARIA

Avaluació de riscos
Pàgina: 43

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5,
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de

Riscos
1 /2 /4 /6 /9 /10
/12 /14 /20 /25
10
26
26
17
2 /4 /9 /10 /12 /14
/20
1 /2 /4 /6 /9 /10
/12 /14 /20 /25

6
27
1

13
1 /2 /4 /6 /9 /10
/12 /14 /20 /25
14
4 /12 /25
14
14
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0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

I0000074
I0000082
I0000094
I0000095
I0000096
I0000099
I0000108
I0000110
I0000154
I0000155
I0000156
I0000157
I0000160

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X021

UA
u

HX11X022

u

Descripció
Riscos
Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 2 /4
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 1
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries

UA
m2

H152T023

m2

H152U000

m

H153A9F1

u

HBBAA005

HBBAB115

u

u

HBBAC005

u

HBBAF004

u

HM31161J

u

Descripció
Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta,
nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i
amb el desmuntatge inclòs
Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions per voladures amb xarxa de
seguretat ancorada perimetralment i amb el desmuntatge inclòs
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES,
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...)

Riscos
10

Avaluació de riscos
Id
2

Risc
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS OBRA
APLECS DE MATERIAL
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: MANIPULACIÓ D'EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT
ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC
13
SOBREESFORÇOS
Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: CABINA MÀQUINES
MARTELL PNEUMÀTIC
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

10
1 /2 /4 /6 /12 /26
4 /12
1 /2 /4 /6 /9 /10
/12 /13 /14 /17
/20 /25 /26 /27
1 /2 /4 /6 /9 /10
/12 /13 /14 /17
/20 /25 /26 /27
20
1 /2 /4 /6 /9 /10
/12 /13 /14 /17
/20 /25 /26 /27
20

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000008
I0000013
I0000014
I0000015
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000045
I0000051
I0000053
I0000054
I0000060
I0000061
I0000062

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Personal qualificat per a treballs en alçada
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Formació
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides

17
17
20
20
20
20
26
27
1 /2 /6 /9 /12 /25
14
20
26
4

G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H1512010

Reg de les zones de treball
Aïllament del procés
Revisió periòdica dels equips de treball
Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure
No fumar
Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades
Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil
Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg

Riscos
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
4
4
4
4
4
4
9 /10
9
9
9
10 /12
12
12
12
14
14 /26 /27
14

P
2

G
1

A
2

2

2

3

3

1

3

2

2

3

2

2

3

1

2

2

1

3

3

2

1

2

3

2

4

3

1

3

2

1

2

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
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Codi
H1411111

UA
u

H1421110

u

H1431101
H1432012

u
u

H1445003
H145C002

u
u

H145K153

u

H1463253

u

H1465275

u

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en

Riscos
2 /4 /9 /10 /14 /16
/17 /25 /26
10
26
14 /26
17
2 /4 /9 /10 /14 /25
16
16

2 /4 /9 /10 /14 /17
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H1474600
H147N000
H1481343

u
u
u

H1485800

u

H1486241

u

H1487460

u

general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
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I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110
I0000154
I0000155
I0000156
I0000157
I0000161

27
13
2 /4 /9 /10 /14 /16
/25
25
14
14

G02
G02.G01

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H152U000

UA
m

H153A9F1

u

H15B0007
H16C0003

u
dia

HBBAA005

u

HBBAB115

u

HBBAE001

u

HBBAF004

u

Descripció
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió
Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible,
O2, CO i H2S
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric,
adherit
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

I0000038
I0000039
I0000040
I0000044
I0000055
I0000056
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000068
I0000070
I0000073
I0000074
I0000076
I0000078

25
25
25
25
25
26
27
2
14
16 /17
26
16

MOVIMENTS DE TERRES
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ EN
DESMUNT

EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES
Riscos
2 /4

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m.
ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT
TREBALLS EN RASES
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
ACCÉS ALS TALLS
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS
BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

25
16
17
2 /4 /9 /10 /14 /16
/17 /25 /26 /27
2 /4 /9 /10 /14 /16
/17 /25 /26 /27
16
2 /4 /9 /10 /14 /16
/17 /25 /26 /27

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000013
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000031

Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades
Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

Descripció
Riscos
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
2
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
2
Revisió i manteniment periòdic de SPC
2
Ordre i neteja
17
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
No balancejar les càrregues suspeses
4
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
9 /10
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9 /13
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
10
Elecció dels equips de manteniment
13
Paletització i eines ergonòmiques
13
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
13
Suspensió de les feines en condicions extremes
14
Rotació dels llocs de treball
14 /27
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
26
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
14
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
16
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
16
Disposar de quadres elèctrics secundaris
16
Reg de les zones de treball
17
Reconeixement dels materials a enderrocar
17
Evitar processos de divissió de material en sec
17

P
2

G
1

A
2

2

1

2

2

2

3

2

1

2

2

2

3

1

3

3

1

2

2

1

2

2

1

3

3

2

1

2

2

2

3

2

1

2

2

1

2

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Pàgina: 47

Codi
H1411111

UA
u

H1421110

u

H1431101
H1432012

u
u

H1445003
H145C002

u
u

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Riscos
1 /2 /3 /6 /10 /12
/14 /16 /25 /26
10
26
26
17
1 /2 /3 /6 /10 /12
/14 /25
Pàgina: 48
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H145K153

u

H1463253

u

H1465275

u

H1474600
H147N000
H1481343

u
u
u

H1485800

u

H1487460

u

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
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16

I0000070
I0000071
I0000073
I0000074
I0000078
I0000103
I0000104
I0000106
I0000108
I0000110
I0000154
I0000155
I0000156
I0000157
I0000168

16

1 /2 /3 /6 /10 /12
/14 /25

27
13
1 /2 /3 /6 /10 /12
/14 /16 /25
14 /25

G02.G03

UA
m

H152R013

m

H152U000

m

H16C0003

dia

HBBAA005

u

HBBAB115

u

HBBAF004

u

Descripció
Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge
inclòs
Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada
amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible,
O2, CO i H2S
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Solicitar dades de les característiques físiques de les terres
Execució de treballs a l'interior de rases per equips
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ
CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
APLEC DE MATERIAL
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ
COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA
RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
ZONES DE PAS DELIMITADES
13
SOBREESFORÇOS
Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS TERRES
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

Riscos
1 /2 /3 /6 /10

3

25
17
1 /2 /3 /6 /10 /12
/16 /17 /25 /26
/27
1 /2 /3 /6 /10 /12
/16 /17 /25 /26
/27
1 /2 /3 /6 /10 /12
/16 /17 /25 /26
/27

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000013
I0000014
I0000015
I0000023
I0000024
I0000040
I0000044
I0000045
I0000051
I0000053
I0000054
I0000056
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062

16
16
16
17
17
25
25
25
26
27
1 /2 /12 /25
14
16 /17
26
2

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ

14

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H1522111

Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Reg de les zones de treball
Evitar processos de divissió de material en sec
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades
Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil
Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases

Riscos
1
1 /10 /12
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
3
3
12 /13
10
10
10 /12
12
12
13
13
14
14 /27
14 /26

P
2

G
3

A
4

2

2

3

2

3

4

2

1

2

2

2

3

1

3

3

1

2

2

1

2

2

1

3

3

2

1

2

1

3

3

2

1

2

2

1

2

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Pàgina: 49

Codi
H1411111

UA
u

H1431101
H1432012

u
u

H1445003
H145C002

u
u

H145F004

u

H145K153

u

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color

Riscos
1 /2 /3 /6 /9 /12
/14 /16 /25 /26
26
26
17
1 /2 /3 /6 /9 /14
3 /9 /25
16
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H1463253

u

H1465275

u

H1474600
H147D405

u
u

H147L015

u

H147N000
H1481242

u
u

H1485800

u

beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama
240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
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I0000039
I0000040
I0000051
I0000053
I0000055
I0000056
I0000060
I0000061
I0000062
I0000067
I0000074
I0000083
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110
I0000111

16

1 /2 /3 /6 /9 /12
/14 /25

27
1

1 /3
13
1 /2 /3 /6 /9 /12
/14 /16 /25
3 /9 /14 /25

I0000154
I0000155
I0000156
I0000157
I0000168

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X022

UA
u

Descripció
Riscos
Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 1
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries

G02.G04

Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Reg de les zones de treball
Dispositius d'alarma
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen
Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, pluges
o gelada
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades
Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil
Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases

9
9 /12 /13
12
12
13
13
14
27
26
16
17
16
25
25
25
25
25
26
27
3
2 /6 /12 /25
14
16
26
2

REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS

FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS
MECÀNICS

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT
ACCÉS A ZONES DE TREBALL
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL
ACCÉS A ZONES DE TREBALL
APLEC DE TERRES
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL
NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: TREBALLS MANUALS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H1522111

UA
m

H152U000

m

HBBAA005

u

HBBAB115

u

HBBAF004

u

Descripció
Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge
inclòs
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Riscos
1 /3

9 /12 /25
1 /2 /3 /6 /9 /12
/17 /25 /26 /27
1 /2 /3 /6 /9 /12
/17 /25 /26 /27
1 /2 /3 /6 /9 /12
/17 /25 /26 /27

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000021
I0000023
I0000024
I0000026
I0000038

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura
Solicitar dades de les característiques físiques de les terres
Execució de treballs a l'interior de rases per equips
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Substituir lo manual per lo mecànic

Riscos
1
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
3
3
3
3
12
9

P
1

G
2

A
2

2

1

2

1

2

2

1

3

3

2

1

2

1

3

3

1

2

2

1

2

2

2

1

2

2

2

3

2

1

2

2

1

2

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

Pàgina: 51

UA
u

Descripció
Riscos
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1 /2 /3 /4 /6 /12

Pàgina: 52
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H1431101
H1432012

u
u

H1445003
H145C002

u
u

H1465275

u

H1474600
H147N000
H1481343

u
u
u

H1485800

u

400 g, homologat segons UNE-EN 812
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PROJECTE D’ORDENACIÓ I MILLORA DEL PASSEIG DE L’ESTACIÓ DE SALLENT

/14 /25 /26
26
26

I0000107
I0000108
I0000110
I0000154
I0000155
I0000157
I0000168

17
1 /2 /3 /4 /6 /12
/14 /25
1 /2 /3 /4 /6 /12
/14 /25

G02.G05

UA
m

H152U000

m

H153A9F1
HBBAA005

u
u

HBBAB115

u

HBBAF004

u

Descripció
Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge
inclòs
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

27
13
1 /2 /3 /4 /6 /12
/14 /25

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Solicitar dades de les característiques físiques de les terres
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Elecció dels equips de manteniment
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Reg de les zones de treball
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES

Avaluació de riscos
Id
2

Risc
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL
ACCÉS AL TALL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS
CAMIONS SOBRECÀRREGATS
MAQUINÀRIA NO ADIENT
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA
ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: TREBALLS MANUALS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

14 /25

Riscos
1 /3

3 /4 /12 /25
4 /12 /25
1 /2 /3 /4 /6 /12
/25 /26 /27
1 /2 /3 /4 /6 /12
/25 /26 /27
1 /2 /3 /4 /6 /12
/25 /26 /27

P
2

G
1

A
2

2

2

3

2

3

4

2

3

4

1

2

2

2

1

2

2

2

3

2

3

4

2

1

2

2

1

2

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000023
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000040
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000060
I0000061
I0000062
I0000074
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106

25
26
27
1 /2 /6 /12 /25
14
26
2

CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA PER
A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H1522111

Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil
Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases

Riscos
1
1 /4
2 /6 /17
2 /6
2
3
3
4
4
4
4
12 /13
12
12
12
13
14
27
26
17
25
25
25
25

Codi
H1411111

UA
u

H1431101
H1432012

u
u

H1445003
H145C002

u
u

H1465275

u

H1474600
H147N000
H1481242

u
u
u

H1485800

u

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama
240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

Riscos
2 /4 /11 /12 /14
/25 /26
26
26
17
2 /4 /11 /12 /14
/25
2 /4 /11 /12 /14
/25

27
13
2 /4 /11 /12 /14
/25
14 /25

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H1522111

Pàgina: 53

UA
m

Descripció
Riscos
Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 2 /4 /11 /25
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol

Pàgina: 54
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H153A9F1

u

HBBAA005

u

HBBAB115

u

HBBAF004

u

de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge
inclòs
Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PROJECTE D’ORDENACIÓ I MILLORA DEL PASSEIG DE L’ESTACIÓ DE SALLENT
11

ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT
FORMIGONERA
FEINES DE FORMIGONAT
13
SOBREESFORÇOS
Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA,
ENCOFRADORS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA
CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA)
POLS TERRA
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ
D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA
TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...)
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

12 /25
2 /4 /11 /12 /25
/26 /27
2 /4 /11 /12 /25
/26 /27
2 /4 /11 /12 /25
/26 /27

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000025
I0000026
I0000029
I0000040
I0000047
I0000048
I0000050
I0000051
I0000053
I0000054
I0000060
I0000061
I0000062
I0000074
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110
I0000154
I0000155
I0000157
I0000168

G03
G03.G01

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
No balancejar les càrregues suspeses
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Reg de les zones de treball
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil
Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases

Riscos
2
2
2
4
4
4
12 /13
11
11
11
12
12
12
14
27
26
17
25
25
25
25
25
26
27
2 /12 /25
14
26
14

Avaluació de riscos

2
4
6
9
10

Codi
H1411111

UA
u

H1431101
H1432012

u
u

H1445003
H145C002

u
u

H145K153

u

H1463253

u

H1465275

u

H1474600
H147N000
H1481343

u
u
u

H1485140

u

FONAMENTS
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA )

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA
MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES
ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC

2

2

2

2

3

1

2

2

1

3

3

2

1

2

2

1

2

1

3

3

2

1

2

2

1

2

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS MECÀNICS
I/O MANUALS

Id
1

1

P
1

G
1

A
1

2

1

2

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

Descripció
Riscos
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1 /2 /4 /6 /9 /10
400 g, homologat segons UNE-EN 812
/11 /14 /16 /18
/25 /26
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 26
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
17
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 1 /2 /4 /6 /9 /10
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
/11 /14 /18 /25
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 16
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 16
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 1 /2 /4 /6 /9 /10
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb /11 /14 /18 /25
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
27
Faixa de protecció dorslumbar
13
Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 1 /2 /4 /6 /9 /10
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, /11 /14 /16 /18
/25
homologada segons UNE-EN 340
Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X022

UA
u

Descripció
Riscos
Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 1
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
Pàgina: 55

UA

Descripció

Riscos
Pàgina: 56
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H1522111

m

H152U000

m

H1534001

u

HBBAA005

u

HBBAB115

u

HBBAF004

u

Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge
inclòs
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de
les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
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1

I0000155
I0000156
I0000157
I0000160
I0000161
I0000168

1 /2 /4 /6
1 /2 /6

G03.G06

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /16
/17 /18 /25 /26
/27
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /16
/17 /18 /25 /26
/27
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 1 /2 /4 /6 /9 /10
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, /11 /13 /14 /16
/17 /18 /25 /26
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
/27

I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000048
I0000055
I0000056
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000073
I0000074
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110
I0000154

14
16
26
4
16
2

GABIONS / ESCULLERES

CONSTRUCCIÓ DE DICS O ESCULLERES MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE PAQUETS DE PEDRA EMBOLICATS EN
MALLA METÀL.LICA O TRETRÀPODES DE FORMIGÓ PREFABRICATS AMB MITJANS MECÀNICS

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: CAIGUDA AL MAR
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
APLEC DE MATERIAL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: COL·LOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS
CARRETEIG DELS MATEIXOS
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: COL·LOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS
CARRETEIG DELS MATEIXOS
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: TRANSPORT DE MATERIAL
13
SOBREESFORÇOS
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I CARRETEIG DEL MATERIAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
23
INUNDACIONS
Situació: TREBALLS EN ZONES PRÒXIMES AL MAR
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: TRANSPORT, ESTESA I COL·LOCACIÓ DE LES PECES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031

Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades
Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil
Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris
Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases

Descripció
Riscos
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
1 /2
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
1 /2
Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
Assegurar les escales de mà
1 /2
Ordre i neteja
1 /2 /6 /17
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
6
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
1 /2 /6
Planificació d'àrees i llocs de treball
4
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
No balancejar les càrregues suspeses
4
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
4
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
9 /10
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9 /13
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
9
Evitar processos de manipulació de materials a obra
9
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
10
Formació
10 /18
Evitar processos d'ajust en obra
10
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
11
No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )
11
Elecció dels equips de manteniment
13
Paletització i eines ergonòmiques
13
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
13
Suspensió de les feines en condicions extremes
14
Rotació dels llocs de treball
14 /27
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
14 /26
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
16
Formació i habilitació específica per a cada eina
16
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
16
Revisió de la posta a terra
16
Disposar de quadres elèctrics secundaris
16
Reg de les zones de treball
17
Planificació de les àrees de treball
25
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
25
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
25
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
25
Limitació de la velocitat dels vehicles
25
Eliminar el soroll en origen
26
Eliminar vibracions en origen
27
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
1 /2 /6 /25

P
2

G
1

A
2

2

1

2

2

2

3

1

2

2

1

3

3

1

2

2

2

1

2

1

2

2

1

2

2

1

3

3

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

UA
u

H145C002

u

H1465275

u

H147D405

u

H147N000
H1481343

u
u

H1485800

u

H1487460

u

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

Riscos
1 /2 /4 /9 /11 /12
/14 /25
1 /2 /4 /9 /11 /12
/14 /25
1 /2 /4 /9 /11 /12
/14 /25

1

13
1 /2 /4 /9 /11 /12
/14 /25
14 /25
14

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H152J105
Pàgina: 57

UA
m

Descripció
Riscos
Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 1
Pàgina: 58
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H152U000

m

H153A9F1

u

HBBAA005

u

HBBAB115

u

HBBAC013

u

HBBAF004

u

desmuntatge inclòs
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser
vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PROJECTE D’ORDENACIÓ I MILLORA DEL PASSEIG DE L’ESTACIÓ DE SALLENT
Situació: DESPLOM DEL TANCAMENT ABANS DE L'ESTINTOLAMENT
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ DE LES DIFERNETS PECES
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: TREPITJADES SOBRE APLECS
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: COPS AMB EINES MANUALS
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: ITINERARIS INTERIORS OBRA
13
SOBREESFORÇOS
Situació: CARRETEIG DE MATERIAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS, FRAGMENTS DE TALL
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: VEHICLES PROPIS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

1 /4

4

12 /25
1 /2 /4 /9 /11 /12
/13 /14 /23 /25
1 /2 /4 /9 /11 /12
/13 /14 /23 /25
1 /23
1 /2 /4 /9 /11 /12
/13 /14 /23 /25

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000013
I0000014
I0000015
I0000025
I0000026
I0000027
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000047
I0000050
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000056
I0000058
I0000060
I0000062
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000152
I0000154
I0000155
I0000159

G05
G05.G04

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Suspensió de les feines en condicions extremes
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment

Riscos
1
1 /23
2
2
1 /2
4
4 /23
4
9 /11 /13
9
9 /12 /13
9
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14 /23
25
25
25
25
25
4

Avaluació de riscos

2
3

Codi
H1411111

UA
u

H1431101
H1445003
H1455710

u
u
u

H145C002

u

H145K153

u

H1463253

u

H1465275

u

H1465376

u

H147D405

u

H147N000
H1481442

u
u

H1482422

u

H1485800

u

H1486241

u

H1487460

u

2 /25
14
4

TANCAMENTS I DIVISÒRIES
TANCAMENTS AMB MALLA

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: TREBALLS D' AJUSTAMENT EN ALÇADA (> 2m)
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
RECORREGUTS OBRA
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT

3

3

1

2

2

2

2

3

1

3

3

2

1

2

1

2

2

1

3

3

1

2

2

1

3

3

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

TANCAMENTS VERTICALS AMB MALLA O XAPA. COL.LOCACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS, AJUST I SUBJECCIÓ
MITJANÇANT SOLDADURA, CARGOLAT

Id
1

1

P
1

G
3

A
3

2

1

2

2

1

2
Pàgina: 59

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat,
de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de
manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada
segons UNE-EN 340
Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de
tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

Riscos
1 /2 /3 /4 /6 /9 /12
/14 /16 /25
14
17
9
1 /2 /3 /4 /6 /12
/14 /25
16
16

1 /2 /3 /6 /9 /12
/14 /25

4

1

13
1 /2 /3 /4 /6 /9 /12
/14 /16 /25
14
4 /12 /25
14
14
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H152J105

UA
m

H152U000

m

H153A9F1

u

H15B0007
HBBAA005

u
u

HBBAB115

u

HBBAF004

u

HBBJ0002

u

Descripció
Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un
focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb
el desmuntatge inclòs

I0000154
I0000155
I0000156
I0000159
I0000161

Riscos
1

Descripció
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Formació
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Paletització i eines ergonòmiques
Suspensió de les feines en condicions extremes
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Reg de les zones de treball
Aïllament del procés
Substituir els materials amb substàncies nocives
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues

1 /2 /6 /9 /12 /25
14
16
4
16

1 /2 /4 /6 /9 /12

G08
G08.G01

4 /12 /25

PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS )

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS

16
1 /2 /3 /4 /6 /9 /12
/13 /14 /16 /17
/25

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARI OBRA
APLECS DE MATERIAL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
COPS AMB MAQUINÀRIA
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES DEL TALÚS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15
CONTACTES TÈRMICS
Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES
POLS DE SITGES DE CIMENT
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

1 /2 /3 /4 /6 /9 /12
/13 /14 /16 /17
/25
1 /2 /3 /4 /6 /9 /12
/13 /14 /16 /17
/25
25

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000004
I0000005
I0000011
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000021
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000030
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000045
I0000051
I0000053
I0000054
I0000056
I0000060
I0000062
I0000067
I0000068
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000074
I0000082
I0000086
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000151
I0000152

Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades
Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

Riscos
1
3
1
1
2 /6
2 /6
2 /3 /6
3
3
4
4
4
4
4
9
9
9 /12
9
9 /13 /16 /17
12
12
12
13
14
14
16
16
16
16
16
16
17
17
17
25
25
25
25
25
1
3 /4

P
1

G
3

A
3

2

2

3

1

2

2

2

1

2

1

2

2

2

1

2

1

2

2

1

3

3

2

2

3

1

2

2

2

2

3

1

2

2

2

1

2

1

3

3

1

2

2

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Pàgina: 61

Codi
H1411111

UA
u

H1421110

u

H1432012

u

H1445003
H1459630

u
u

H145C002

u

H145K153

u

H1463253

u

Descripció
Riscos
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1 /2 /4 /6 /9 /10
400 g, homologat segons UNE-EN 812
/11 /12 /14 /15
/16 /25
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 10 /14
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 14
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
17
Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 15
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 1 /2 /4 /6 /9 /10
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
/11 /12 /14 /25
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 16
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 16
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
Pàgina: 62
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H1465275

u

H1474600
H147D102

u
u

H147L015

u

H147N000
H1481343

u
u

H1482320

u

H1485800

u

H1486241

u

H1487460

u

H1489790

u

puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354
Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
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1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /14 /15
/25

UA
u

Descripció
Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell

UA
m2

H1511017

m2

H1512013

m2

H1512212

m

H151A1K1

m2

H152J105

m

H152U000

m

H153A9F1

u

HBBAA005

u

Descripció
Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts,
ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs
Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts,
ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i
amb el desmuntatge inclòs
Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs
Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12

HBBAF004

u

m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /13 /14
/15 /16 /17 /27
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /13 /14
/15 /16 /17 /27

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000013
I0000014
I0000015
I0000026
I0000027
I0000028
I0000031

1
13
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /14 /15
/16 /25
14
12 /25

I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000045
I0000051
I0000053
I0000055
I0000060
I0000061
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000073
I0000074
I0000084
I0000086
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000110
I0000152

14
14
14

Riscos
1

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H1511015

u

27
1

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X004

HBBAB115

Riscos
1
1
1

1

I0000154
I0000155
I0000161

G08.G02

1

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Formació
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Elecció dels equips de manteniment
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Reg de les zones de treball
Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades
Substituir els materials amb substàncies nocives
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar vibracions en origen
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

Riscos
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
4
4
4
4
9 /10 /15
9
9 /11 /12
9
10 /13
12
12 /15
13
14
27
16
16
16
16
16
16
17
10
17
25
25
25
25
25
27
13
2 /6 /9 /25
14
16

PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. )

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS

Avaluació de riscos
Id
2

1
1 /2 /4 /6 /11 /15

4
12 /25
6

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /13 /14
/15 /16 /17 /27
Pàgina: 63

Risc
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARI D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: TRANSPORT DE MATERIAL
MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARI D'OBRA
APLECS DE MATERIAL

P
2

G
1

A
2

2

1

2

2

1

2
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COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES
RETIRADA DE RUNA
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS
ÚS D'EINES MANUALS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES
DESCÀRREGA DE MATERIAL
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS DE TERRES
CONFECCIÓ DE MORTER
TALL DE PEDRA, CERÀMICA
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA
FEINES DE MANTENIMIENT
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
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9

2

1

2

10

1

2

2

1

2

2

2

1

2

1

2

2

1

3

3

2

1

2

2

1

2

2

2

3

2

1

2

UA
u

H1421110

u

H1431101
H1445003
H145C002

u
u
u

H145K397

u

H1463253

u

H1465275

u

H147N000
H1482320

u
u

H1483344

u

H1485800

u

H1487460

u

H1489790

u

UA
m

H153A9F1

u

HBBAA005

u

HBBAB115

u

HBBAE001

u

HBBAF004

u

Descripció
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric,
adherit
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Riscos
2 /4 /6 /10 /16 /17
/25
4 /12 /25
2 /4 /6 /9 /10 /12
/13 /14 /16 /17
/18 /25 /26
2 /4 /6 /9 /10 /12
/13 /14 /16 /17
/18 /25 /26
16
2 /4 /6 /9 /10 /12
/13 /14 /16 /17
/18 /25 /26

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000013
I0000014
I0000015
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000030
I0000031

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

Codi
H152U000

I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000051
I0000053
I0000055
I0000056
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000074
I0000076
I0000078
I0000080
I0000084
I0000086
I0000103
I0000104
I0000105
I0000107
I0000108
I0000152

Descripció
Riscos
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 2 /4 /6 /9 /10 /12
400 g, homologat segons UNE-EN 812
/14 /16 /18 /25
/26
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 9 /10
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
17
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 2 /4 /6 /9 /10 /12
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
/14 /18 /25
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 16
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 16
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 2 /4 /6 /9 /10 /12
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb /14 /18 /25
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Faixa de protecció dorslumbar
13
Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 2 /4 /6 /9 /10 /12
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340
/14 /16 /18 /25
Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 2 /4 /6 /9 /10 /12
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, /14 /16 /18 /25
homologats segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 4 /25
segons UNE-EN 471
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 14
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 14
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

I0000154
Pàgina: 65

Descripció
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Reg de les zones de treball
Reconeixement dels materials a enderrocar
Evitar processos de divissió de material en sec
Elecció dels materials al disseny del projecte
Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades
Substituir els materials amb substàncies nocives
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar el soroll en origen
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball

Riscos
2 /6 /17
2 /6
2 /6
4
4
4
4
4
4
4
9 /10
9
9 /12 /13
9
9
10
10 /18
10
12
12
13
13
13
14
17
14 /26
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17 /18
25
25
25
25
26
4
2 /6 /25
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I0000155
I0000157
I0000161

G09
G09.G01

Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris
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14
26
16

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS

H1482320

u

H1485800

u

homologada segons UNE-EN 340
Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

H1486241

u

COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE CIRCULACIÓ
I ZONES URBANITZADES

H1487460

u

Avaluació de riscos

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL
APLECS DE MATERIAL
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES
CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
1

G
3

A
3

2

1

2

1

3

3

1

2

2

2

2

3

2

1

2

1

2

2

1

3

3

1

2

2

1

3

3

UA
u

H1431101
H1445003
H1455710

u
u
u

H145C002

u

H145K153

u

H1463253

u

H1465275

u

H147D405

u

H147N000
H1481343

u
u

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,

UA
m

H152U000

m

H153A9F1

u

H15B0007
HBBAA005

u
u

HBBAB115

u

HBBAF004

u

HBBJ0002

u

Descripció
Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un
focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb
el desmuntatge inclòs

14
14

Riscos
1
1 /2 /6 /9
4 /25
16
1 /2 /4 /6 /9 /13
/14 /16 /17 /25
1 /2 /4 /6 /9 /13
/14 /16 /17 /25
1 /2 /4 /6 /9 /13
/14 /16 /17 /25
25

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000004
I0000005
I0000006
I0000008
I0000013
I0000014
I0000015
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

Codi
H152J105

14
4 /25

Riscos
1 /2 /4 /6 /9 /14
/16 /25
14
17
9
1 /2 /4 /6 /14 /25
16
16

I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000042
I0000055
I0000056
I0000060
I0000062
I0000063
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071

1 /2 /4 /6 /9 /14
/25

1

13
1 /2 /4 /6 /9 /14
/16 /25
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Descripció
Riscos
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
1
Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
1
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
1
Personal qualificat per a treballs en alçada
1
Ordre i neteja
2 /6
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
2 /6
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2 /6
Planificació d'àrees i llocs de treball
4
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
No balancejar les càrregues suspeses
4
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
4
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
9
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9 /13
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
9
Evitar processos de manipulació de materials a obra
9
Elecció dels equips de manteniment
13
Paletització i eines ergonòmiques
13
Suspensió de les feines en condicions extremes
14
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
14
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
14
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
16
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
16
Formació i habilitació específica per a cada eina
16
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
16
Revisió de la posta a terra
16
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I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000086
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155
I0000156
I0000159
I0000161

G10
G10.G02

Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Evitar processos de divissió de material en sec
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Substituir els materials amb substàncies nocives
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades
Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris
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16
16
17
17
17
25
25
25
25
25
1 /13
4 /13
1 /2 /6 /9 /25
14
16
4
16

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE
MATERIAL PREFABRICAT

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
P
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
2
Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
2
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
2
Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU
INESTABILITAT DEL TALÚS
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
2
Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
1
Situació: APLECS DE MATERIAL
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
1
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
2
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS
13
SOBREESFORÇOS
2
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15
CONTACTES TÈRMICS
1
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
1
Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT
24
ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS
1
Situació: MÚRIDS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
2
Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

G
3

A
4

1

2

H1421110

UA
u
u

u
u

H1445003
H1459630

u
u

H145C002

u

H145E003

u

H1463253

u

H1465275

u

H147N000
H1481343

u
u

H1482320

u

H1483344

u

H1485800

u

H1486241

u

H1487460

u

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340

4

2

3

1

1

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

2

2

Codi
HX11X022

2

3

2

3

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

3

4

UA
u

14
14 /25
17
15
1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /14 /24 /25
18
1

1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /14 /15 /18
/24 /25

13
1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /14 /15 /18
/24 /25
1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /14 /15 /18
/24 /25
Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 1 /2 /3 /4 /6 /10
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, /11 /14 /15 /18
/24 /25
homologats segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 11 /25
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 14
exteriors
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 14
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

3

Descripció
Riscos
Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 1
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

H1431101
H1432012

Descripció
Riscos
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1 /2 /3 /4 /6 /10
400 g, homologat segons UNE-EN 812
/11 /14 /15 /18
/24 /25
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 10 /14 /18
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
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Codi
H1511212

UA
m2

H1522111

m

H1529013

m

H152R013

m

H152U000

m

H152V017

m3

HBBAA005

u

Descripció
Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres
d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm
de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix
Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge
inclòs
Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal,
per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN
1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de
diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs
Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada
amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Riscos
3
1

3

3

1 /25
3
1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /13 /14 /15
/17 /18 /24 /25
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HBBAB115

u

HBBAF004

u

HBBJ0002

u

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un
focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb
el desmuntatge inclòs
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G12
G12.G01

1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /13 /14 /15
/17 /18 /24 /25
1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /13 /14 /15
/17 /18 /24 /25
25

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
P
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
2
Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS,
VÀLVULES,ETC.)
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
1
Situació: ITINERARIS A OBRA
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
1
Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS
EN MANTENIMENT DE MATERIAL
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
2
Situació: EN ITINERARIS A OBRA
3
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: AMB EQUIPS, EINES
EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
3
Situació: PER ÚS DE RADIAL
EN PROVES DE CÀRREGA
FIXACIÓ DE SUPORTS
SOLDADURA ELÈCTRICA
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
2
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
1
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
13
SOBREESFORÇOS
2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS
15
CONTACTES TÈRMICS
2
Situació: SOLDADURES
PER FLUIDS CALENTS
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
1
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
2
Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA
FUITES DE GAS
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS
ÚS DE RADIAL
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: COLES
LIQUATS DEL PETROLI
20
EXPLOSIONS
1
Situació: OXIACETILÈ
PROVES DE CÀRREGA
RECIPIENTS A PRESSIÓ
21
INCENDIS
1
Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE
PER FUITES DE COMBUSTIBLE
PER TREBALLS DE SOLDADURA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000023
I0000024
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000048
I0000050
I0000056
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000074
I0000078
I0000079
I0000085
I0000086
I0000101
I0000102
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000152
I0000154
I0000155

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Solicitar dades de les característiques físiques de les terres
Execució de treballs a l'interior de rases per equips
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Paletització i eines ergonòmiques
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Reg de les zones de treball
Evitar processos de divissió de material en sec
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Ventilació de les zones de treball
Substituir els materials amb substàncies nocives
Actuacions prèvies de desparasitació i desratització
Procediment previ de treball
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT

Riscos
1
1
1 /3 /25
1
2 /6
1 /2 /6
2 /6
3
3
3
1 /3 /4 /25
3 /4
4
4
4
4
4
10
11
10
10 /11 /13 /18
10
11
11
11
13
13
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
17
17
17
17
17 /18
24
24
25
25
25
25
25
3 /4 /11 /13

G
3

A
4

2

2

3

3

1

2

1

3

2

4

2

3

3

3

2

3

2

3

2

3

3

3

3

4

2

2

3

3

3

3

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

UA
u

H1421110

u

H142AC60

u

H1431101
H1445003

u
u

1 /2 /6
14
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Descripció
Riscos
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1 /2 /4 /6 /9 /10
400 g, homologat segons UNE-EN 812
/11 /12 /14 /15
/16 /18 /20 /21
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 10 /14 /18
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 10
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
17
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H1459630

u

H145C002

u

H145E003

u

H145K153

u

H1463253

u

H1465275

u

H147D405

u

H147K602

u

H147N000
H1481442

u
u

H1482422

u

H1485800

u

H1486241

u

H1487460

u

H1488580

u
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Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 10 /15
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 1 /2 /4 /6 /9 /10
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
/11 /12 /14 /20
/21
Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 18
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 16
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 16
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 1 /2 /4 /6 /9 /10
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb /11 /14 /15 /18
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense /20 /21
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 1
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost 1
d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament,
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364
Faixa de protecció dorslumbar
13
Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó 1 /2 /4 /6 /9 /10
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada /11 /14 /15 /18
/20 /21
segons UNE-EN 340
Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de 14
tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 4 /11 /12
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 14
exteriors
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 14
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 10
470-1 i UNE-EN 348

UA
u

HX11X004

u

UA
m2

H1512013

m2

H151A1K1

m2

H151AJ01

m2

Descripció
Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta,
nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i
amb el desmuntatge inclòs
Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs
Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb

H152J105

m

H152M671

m

H152N681

m

H152U000

m

H153A9F1

u

H15A2017

u

H15B0007
H15B6006
HBBAA005

u
u
u

HBBAA007

u

HBBAB115

u

HBBAC005

u

HBBAE001

u

HBBAF004

u

HM31161J

u

Codi
I0000003
I0000004
I0000006
I0000007
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031

Descripció
Riscos
Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 1
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada
Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
1

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H1512010

m

fusta i amb el desmuntatge inclòs
Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el
desmuntatge inclòs
Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs
Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de
captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat
Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió
Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1
1
1
1
18
12
17
16
16
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /13 /14
/15 /16 /17 /18
/20 /21
1

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /13 /14
/15 /16 /17 /18
/20 /21
Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 20 /21
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 16
adherit
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 1 /2 /4 /6 /9 /10
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, /11 /12 /13 /14
/15 /16 /17 /18
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
/20 /21
Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 10 /20 /21
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

MESURES PREVENTIVES

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X003

H1521431

Riscos
10 /15 /21

1

I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000044
I0000045

1

1
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Descripció
Riscos
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
1
Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
1
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
1
Assegurar les escales de mà
1
Ordre i neteja
2 /6 /17
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
2 /6
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2 /6
No realitzar treballs a la mateixa vertical
4
Planificació d'àrees i llocs de treball
4
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
No balancejar les càrregues suspeses
4
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
4 /11
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball específic
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
4
Substituir lo manual per lo mecànic
9
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9 /11
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9
Evitar processos de manipulació de materials a obra
9
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
10
Formació
10 /12 /13 /18
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I0000046
I0000047
I0000050
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000065
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000080
I0000082
I0000083
I0000085
I0000086
I0000091
I0000092
I0000093
I0000094
I0000095
I0000096
I0000099
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155
I0000161
I0000165

G12.G02

Evitar processos d'ajust en obra
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Evitar procés de soldadura a l'obra
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Evitar processos de divissió de material en sec
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Elecció dels materials al disseny del projecte
Aïllament del procés
Dispositius d'alarma
Ventilació de les zones de treball
Substituir els materials amb substàncies nocives
No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,
etc)
Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas
Evitar unions de mangueres amb filferros
Revisió periòdica dels equips de treball
Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure
No fumar
Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió
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/21
10
11
11
12
12
12
13
13
13
13
14
14 /17
14
15
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17 /18
20

Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS
15
CONTACTES TÈRMICS
Situació: SOLDADURES
PER FLUIDS CALENTS
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA
FUITES DE GAS
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS
ÚS DE RADIAL
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: COLES
LIQUATS DEL PETROLI
20
EXPLOSIONS
Situació: OXIACETILÈ
PROVES DE CÀRREGA
RECIPIENTS A PRESSIÓ
21
INCENDIS
Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE
PER FUITES DE COMBUSTIBLE
PER TREBALLS DE SOLDADURA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

12

2 /6 /9
14
16
21

TUBS MUNTATS SOTERRATS

Avaluació de riscos

2
4
6
9
10

11

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS
VÀLVULES,ETC.)
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS
EN MANTENIMENT DE MATERIAL
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: EN ITINERARIS A OBRA
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: AMB EQUIPS, EINES
EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: PER ÚS DE RADIAL
EN PROVES DE CÀRREGA
FIXACIÓ DE SUPORTS
SOLDADURA ELÈCTRICA
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES

P
2

3

3

2

3

2

2

3

2

2

3

1

3

3

2

3

4

1

2

2

1

3

3

1

3

3

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

20
20
20
20
20
20 /21
1 /4 /13
4 /13

TUBS MUNTATS SOTERRATS

Id
1

1
2

G
3

A
4

(DIPÒSITS,
1

2

2

1

3

3

2

1

2

3

1

3

3

2

4

2

2

3
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Codi
H1411111

UA
u

H1421110

u

H142AC60

u

H1431101
H1445003
H1459630

u
u
u

H145C002

u

H145E003

u

H145K153

u

H1463253

u

H1465275

u

H147D405

u

H147K602

u

Descripció
Riscos
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1 /2 /4 /6 /9 /10
400 g, homologat segons UNE-EN 812
/11 /12 /14 /15
/16 /18 /20 /21
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 10 /14 /18
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 10
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
17
Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 10 /15
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 1 /2 /4 /6 /9 /10
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
/11 /12 /14 /20
/21
Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 18
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 16
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 16
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 1 /2 /4 /6 /9 /10
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb /11 /14 /15 /18
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense /20 /21
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 1
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost 1
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H147N000
H1481442

u
u

H1482422

u

H1485800

u

H1486241

u

H1487460

u

H1488580

u

d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament,
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada
segons UNE-EN 340
Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de
tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348
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suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

MESURES PREVENTIVES

13
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /14 /15 /18
/20 /21
14

Codi
I0000003
I0000004
I0000006
I0000007
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031

4 /11 /12
14
14
10

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H1511212

UA
m2

H1512010

m2

H151A1K1

m2

H151AJ01

m2

H152J105

m

H152N681

m

H152U000

m

H153A9F1

u

H15A2017

u

H15B0007
H15B6006
HBBAA005

u
u
u

HBBAA007

u

HBBAB115

u

HBBAC005

u

HBBAE001

u

HBBAF004

u

HM31161J

u

Descripció
Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres
d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm
de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix
Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta,
nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i
amb el desmuntatge inclòs
Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs
Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs
Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de
captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat
Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió
Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Riscos
1

I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000044
I0000045

10 /15 /21

1

I0000046
I0000047
I0000050
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000065
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000080
I0000082
I0000083
I0000085
I0000086
I0000091

1
1
1
18
12
17
16
16
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /13 /14
/15 /16 /17 /18
/20 /21
1

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /13 /14
/15 /16 /17 /18
/20 /21
Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 20 /21
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 16
adherit
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 1 /2 /4 /6 /9 /10
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, /11 /12 /13 /14
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
/15 /16 /17 /18
/20 /21
Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 10 /20 /21

I0000092
I0000093
I0000094
I0000095
I0000096
I0000099
I0000152
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Descripció
Riscos
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
1
Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
1
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
1
Assegurar les escales de mà
1
Ordre i neteja
2 /6 /17
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
2 /6
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2 /6
No realitzar treballs a la mateixa vertical
4
Planificació d'àrees i llocs de treball
4
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
No balancejar les càrregues suspeses
4
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
4 /11
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball específic
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
4
Substituir lo manual per lo mecànic
9
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9 /11
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9
Evitar processos de manipulació de materials a obra
9
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
10
Formació
10 /12 /13 /18
/21
Evitar processos d'ajust en obra
10
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
11
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
11
Adequació dels recorreguts de la maquinària
12
Procediment d'utilització de la maquinària
12
Ús de recolzaments hidràulics
12
Elecció dels equips de manteniment
13
Paletització i eines ergonòmiques
13
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
13
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
13
Suspensió de les feines en condicions extremes
14
Rotació dels llocs de treball
14 /17
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
14
Evitar procés de soldadura a l'obra
15
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
16
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
16
Formació i habilitació específica per a cada eina
16
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
16
Revisió de la posta a terra
16
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
16
Disposar de quadres elèctrics secundaris
16
Evitar processos de divissió de material en sec
17
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
17
Elecció dels materials al disseny del projecte
17
Aïllament del procés
17
Dispositius d'alarma
17
Ventilació de les zones de treball
17
Substituir els materials amb substàncies nocives
17 /18
No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 20
etc)
Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas
20
Evitar unions de mangueres amb filferros
20
Revisió periòdica dels equips de treball
20
Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure
20
No fumar
20
Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 /21
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4 /11 /13
càrregues
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I0000154
I0000155
I0000156
I0000161
I0000165

G13
G13.G01

Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió
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2 /6 /9
14
16
16
21

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A XARXA,
PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
P
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
2
Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LALCIONS: ÚS DE BANQUETES,
BORRIQUETES, BASTIDES
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
1
Situació: SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
1
Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
2
Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
2
Situació: COPS AMB EQUIPS
PELAT DE CABLES
ÚS D'EINES MANUALS
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
2
Situació: EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
1
Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS
13
SOBREESFORÇOS
2
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
PROVES D'INSTAL·LACIONS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

UA
u

H1421110

u

H142BA00

u

H1431101
H1459630

u
u

H145C002

u

H145K153

u

H1463253

u

H1465275

u

H147D405

u

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs
elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia

u

H147N000
H1481442

u
u

H1482422

u

G
3

A
4

H1485800

u
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u

2

2
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u

3

3

H1489790

u

1

2

1

2

1

2

3

3

2

3

2

3

3

4

d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost
d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament,
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada
segons UNE-EN 340
Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de
tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

H147K602
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m
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m
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H152N681
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/11 /14

Descripció
Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs
Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs
Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el
desmuntatge inclòs
Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs
Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió
Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric,
adherit
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
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MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000005
I0000006

1
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Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte

Riscos
1
1
1
1
1
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I0000007
I0000008
I0000011
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000045
I0000047
I0000050
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155
I0000158
I0000161
I0000165

G14
G14.G01

Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
Personal qualificat per a treballs en alçada
Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Formació
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte
elèctric
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió
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EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
PROVES D'INSTAL·LACIONS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

9 /10
9 /11
9 /13
9
10 /11
11
11
13
13
13
13
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
1 /13
11 /13
2 /6
14
16
16
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INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

Avaluació de riscos

2
4
9
10
13

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS
SOBREESFORÇOS
Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS

2
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16
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
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Codi
H1411111

UA
u

H1421110

u

H142BA00

u

H1431101
H1459630

u
u

H145C002

u

H145K153

u

H1463253

u

H1465275

u

H147D405

u

H147K602

u

H147N000
H1482422

u
u

H1483443

u

H1485800

u

H1486241

u

H1487460

u

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs
elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost
d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament,
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364
Faixa de protecció dorslumbar
Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de
tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340
Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats
segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
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Codi
H1512013

UA
m2

H151A1K1

m2

Descripció
Riscos
Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 1
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 1
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de
Pàgina: 82

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PROJECTE D’ORDENACIÓ I MILLORA DEL PASSEIG DE L’ESTACIÓ DE SALLENT
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u
u
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HBBAB115

u

HBBAF004

u

HBBJ0002

u

diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs
Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs
Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el
desmuntatge inclòs
Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs
Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió
Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un
focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb
el desmuntatge inclòs
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I0000154
I0000155
I0000158

1
1

I0000161
I0000165
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Descripció
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Formació
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular

2 /25
14
16
16
16

1

G16
G16.G01

1

INSTAL.LACIÓ D'APARELLS I SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT PATRIMONIAL

16
16
1 /2 /4 /9 /10 /13
/14 /16 /25

Avaluació de riscos

INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
APARELLS

Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: AL PERFORAR, FORADAR, FIXAR, BASES I APARELLS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

1 /2 /4 /9 /10 /13
/14 /16 /25
1 /2 /4 /9 /10 /13
/14 /16 /25
25

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000004
I0000005
I0000011
I0000013
I0000014
I0000015
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000038
I0000039
I0000040
I0000045
I0000055
I0000056
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000151
I0000152

càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte
elèctric
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió

Riscos
1 /25
1
1
2
2
2
4
4 /25
4
4
4
9 /10
9
9
10 /13
13
13
13
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
25
25
25
25
25
1 /4
4 /13

P
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A
3

1

2

2

1

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

2

2

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Pàgina: 83

Codi
H1411111

UA
u

H1421110

u

H145C002

u

H145K153

u

H1463253

u

H1465275

u

H147D405

u

H147L015

u

H147N000
H1481442

u
u

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada

Riscos
1 /2 /4 /6 /9 /10
/14 /16
16
1 /2 /4 /6 /9 /10
/14
16
16

1 /2 /4 /6 /9 /10
/14

1

1
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1 /2 /4 /6 /9 /10
/14 /16
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H1485800

u

H1487460

u

H1489890

u
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segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 4 /14
segons UNE-EN 471
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 14
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó 14
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons
UNE-EN 340

I0000020
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000044
I0000045
I0000046
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000151
I0000152

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X004
HX11X005

UA
u
u

Descripció
Riscos
Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
1
Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 1
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H15118D1

UA
m2

H1512013

m2

H15151A1

m2

H151A1K1

m2

H151AJ01

m2

H152J105

m

H152U000

m

H15A2024
HBBAA005

u
u

HBBAB115

u

HBBAE001

u

HBBAF004

u

Descripció
Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra
caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12
mm, amb el desmuntatge inclòs
Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i
amb el desmuntatge inclòs
Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs
Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs
Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric,
adherit
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Riscos
1
1

I0000154
I0000155
I0000158

1

I0000159
I0000160
I0000161
I0000165

1

1

G17
G17.G01

1

INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

4

Avaluació de riscos
Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ I APLECS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
TREBALLS EN LOCALS TANCATS
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

1 /2 /4 /6 /9 /13
/16
16
1 /2 /4 /6 /9 /13
/16

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
Personal qualificat per a treballs en alçada
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants

Riscos
1
1
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
2

4
9 /10
9
9
9
10
10 /13
10
13
13
13
13
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
1
4 /13
2 /6
14
16
4
4
16
16

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

Id
1

1 /2
1 /2 /4 /6 /9 /13
/16

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000007
I0000008
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017

No realitzar treballs a la mateixa vertical
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte
elèctric
Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment
Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió
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1
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3
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3

1

2

2
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3

2

1

2

2
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1
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1

1
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
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Codi
H1411111

UA
u

H1421110

u

H145C002

u

H145K153

u

H1463253

u

H1465275

u

H147D405

u

H147L015

u

H147N000
H1481442

u
u

H1485800

u

H1487460

u

H1489890

u

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada
segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons
UNE-EN 340
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H151AJ01

m2

H152J105

m

H152U000

m

1 /2 /4 /6 /9 /10
/14
16

HBBAA005

u

16

HBBAB115

u

Riscos
1 /2 /4 /6 /9 /10
/14 /16
16

HBBAE001

u

1 /2 /4 /6 /9 /10
/14

HBBAF004

u

1

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000007
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031

1
13
1 /2 /4 /6 /9 /10
/14 /16
4 /14
14
14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X004
HX11X005

UA
u
u

HX11X019

m

HX11X021

u

Descripció
Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell,
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat
Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)
Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000044
I0000045
I0000046
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000151
I0000152

Riscos
1
1
4
4

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H1512013

UA
m2

H15151A1

m2

H151A1K1

m2

Descripció
Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i
amb el desmuntatge inclòs
Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge

inclòs
Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs
Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric,
adherit
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Riscos
1

1

1

I0000154
I0000155
I0000158
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Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte
elèctric

1
1
4
1 /2 /4 /6 /9 /10
/13 /16
1 /2 /4 /6 /9 /10
/13 /16
16
1 /2 /4 /6 /9 /10
/13 /16

Riscos
1
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4
4
4
9 /10
9
9
9
10
10 /13
10
13
13
13
13
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
1
4
2 /6 /13
14
16
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Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment
Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PROJECTE D’ORDENACIÓ I MILLORA DEL PASSEIG DE L’ESTACIÓ DE SALLENT

4
4
16
16

EQUIPAMENTS
G19
G19.G01

H15151A1

m2

H151A1K1

m2

MOBILIARI URBÀ

COL.LOCACIÓ DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC.

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: EN ÀREA DE TREBALL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ
MANTENIMENT
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL
MANCA IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: AMB EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR
13
SOBREESFORÇOS
Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

H151AJ01

m2

P
1

G
2

A
2

H152U000

m

1

1

1

HBBAA005

u

1

2

2
HBBAB115

u

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

2

2

1

2

2

1

2

2

UA
u

H145C002

u

H145K153

u

H1463253

u

H1465275

u

H147N000
H1481442

u
u

H1485800

u

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada
segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

UA
m2

H1512013

m2

u

Codi
I0000002
I0000004
I0000006
I0000013
I0000014
I0000015
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031

Riscos
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /16
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11
16
16

I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000048
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000152

1 /2 /6 /9 /10 /11

13
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /16
4

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H15118D1

u

HBBAF004

1

1

1
4
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /16
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /16
16
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /16

MESURES PREVENTIVES

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

HBBAE001

Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i
amb el desmuntatge inclòs
Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs
Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric,
adherit
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Descripció
Riscos
Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra 1
caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12
mm, amb el desmuntatge inclòs
Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 1
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs

I0000154
I0000156
I0000161
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Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

Riscos
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
4
4
4
4
4
4
4
9 /10
9
9
9
10
10 /13
10
11
11
13
13
13
13
16
16
16
16
16
16
16
4 /11 /13
6
16
16
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HBBAF004

JARDINERIA
ROCALLES

COL.LOCACIÓ DE ROCALLA, ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS AMB ROCALLES I FORMACIÓ D'ESCALES DE JARDÍ

Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: EN COL.LOCACIÓ DE ROCALLA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: TERRENY HETEROGENI ESCOLLERA
MANCA IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: CAIGUDA DE ROCALLA
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: TERRENY HETEROGENI
MANCA IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: COPS AMB BARRES, CADENES, ETC
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: ENTRE PECES DE ROCALLA
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: DESPLAÇAMENTS PER TERRENYS IRREGULARS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL, AJUST DE ROCALLA
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: VEHICLES D'APORTACIÓ I COL.LOCACIÓ DE ROCALLA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
1

G
2

A
2

2

2

3

1

3

3

2

1

2

2

2

3

1

3

3

1

3

3

2

2

3

1

1

1

1

3

3

Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000008
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000045
I0000047
I0000048
I0000051
I0000053
I0000055
I0000056
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000154
I0000155

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
UA
u

H145C002

u

H1465275

u

H147N000
H1481242

u
u

H1481442

u

H1485800

u

H1487460

u

H1489890

u

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama
240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada
segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons
UNE-EN 340

Riscos
1 /2 /4 /6 /9 /11
/14 /25
1 /2 /4 /6 /9 /11
/14 /25
1 /2 /4 /6 /9 /11
/14 /25

13
1 /2 /4 /6 /9 /11
/25
14

UA
m

HBBAA005

u

HBBAB115

u

Descripció
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu

Descripció
Riscos
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
1
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
1
Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
Personal qualificat per a treballs en alçada
1
Ordre i neteja
2 /6
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
2 /6
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2 /6
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
2
Planificació d'àrees i llocs de treball
4
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
No balancejar les càrregues suspeses
4
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
9
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9
Formació
12 /13
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
11
No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )
11
Adequació dels recorreguts de la maquinària
12
Procediment d'utilització de la maquinària
12
Elecció dels equips de manteniment
13
Paletització i eines ergonòmiques
13
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
13
Suspensió de les feines en condicions extremes
14
Rotació dels llocs de treball
14
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
14
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
14
Planificació de les àrees de treball
25
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
25
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
25
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
25
Limitació de la velocitat dels vehicles
25
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
2 /6
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
14

26. Signatures

11 /14
14

Barcelona, juliol de 2017

14

Rosa Romero Navarro

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H152U000

rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 1 /2 /4 /6 /9 /12
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

MESURES PREVENTIVES

Avaluació de riscos

Codi
H1411111

u

Riscos
4
1 /2 /4 /6 /9 /12

1 /2 /4 /6 /9 /12
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&RQGLFLRQVDPELHQWDOV

,QFHQGLV

,QVWDOāODFLRQVHOqFWULTXHV

(TXLSVLPDTXLQjULD

(TXLSVGHSURWHFFLyLQGLYLGXDO

6HQ\DOLW]DFLy

'LYHUVRV

&21',&,216(&21Ñ0,48(6

&ULWHULVG DSOLFDFLy

&HUWLILFDFLyGHOSUHVVXSRVWGHO3ODGH6HJXUHWDWL6DOXW

5HYLVLyGHSUHXVGHO3ODGH6HJXUHWDWL6DOXW

3HQDOLW]DFLRQVSHULQFRPSOLPHQWHQPDWqULDGH6HJXUHWDW

&21',&,2167Ê&1,48(6*(1(5$/6'(6(*85(7$7

3UHYLVLRQVGHO&RQWUDFWLVWD  DO DSOLFDFLyGHOHV7qFQLTXHVGH6HJXUHWDW

&RQGLFLRQV7qFQLTXHVGHO&RQWUROGH4XDOLWDWGHOD3UHYHQFLy

&RQGLFLRQV7qFQLTXHVGHOVÑUJDQVGHO (PSUHVD&RQWUDFWLVWDFRPSHWHQWVHQPDWqULDGH6HJXUHWDWL6DOXW
2EOLJDFLRQVGHO (PSUHVD&RQWUDFWLVWDFRPSHWHQWHQPDWqULDGH0HGLFLQDGHO7UHEDOO

&RPSHWqQFLHVGHOV&ROāODERUDGRUV3UHYHQFLRQLVWHVDO REUD

&RPSHWqQFLHVGH)RUPDFLyHQ6HJXUHWDWDO REUD

3/(&'(&21',&,2167Ê&1,48(6(63(&Ë),48(6'(6(*85(7$7'(/6(48,36

'HILQLFLyLFDUDFWHUtVWLTXHVGHOV(TXLSV

&RQGLFLRQVG HOHFFLy

1RUPDWLYDDSOLFDEOH
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/¶REMHFWHGHOSUHVHQWSURMHFWHG¶XUEDQLW]DFLypVO¶RUGHQDFLyLPLOORUDGHO3DVVHLJGHO¶(VWDFLyGH6DOOHQW
DOOODUJGHOWUDPFRPSUqVHQWUHHO&DUUHUGHO3RQWLHO&DUUHU%DUFHORQD





3jJLQD  

2EMHFWH
$TXHVW3OHFGH&RQGLFLRQVGHO¶(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXWFRPSUqQHOFRQMXQWG HVSHFLILFDFLRQVTXH
KDXUDQG¶DFRPSOLUWDQWHO3ODGH6HJXUHWDWL6DOXWGHO&RQWUDFWLVWDFRPDGRFXPHQWGH*HVWLy3UHYHQWLYD
3ODQLILFDFLy 2UJDQLW]DFLy ([HFXFLy L &RQWURO  GH O¶REUD OHV GLIHUHQWV SURWHFFLRQV D HPSUDU SHU OD
UHGXFFLyGHOVULVFRV 0LWMDQV$X[LOLDUVG¶8WLOLWDW3UHYHQWLYD6LVWHPHVGH3URWHFFLy&ROāOHFWLYD(TXLSVGH
3URWHFFLy,QGLYLGXDO ,PSODQWDFLRQVSURYLVLRQDOVSHUDOD6DOXEULWDWL&RQIRUWGHOVWUHEDOODGRUVDL[tFRP
OHVWqFQLTXHVGHODVHYDLPSOHPHQWDFLyDO¶REUDLOHVTXHKDXUDQGHPDQDUO¶H[HFXFLyGHTXDOVHYROWLSXV
G¶LQVWDOāODFLRQVLG¶REUHVDFFHVVzULHV3HUDTXDOVHYROWLSXVG¶HVSHFLILFDFLyQRLQFORVDHQDTXHVW3OHFHV
WLQGUDQHQFRPSWHOHVFRQGLFLRQVWqFQLTXHVTXHHVGHULYLQG¶HQWHQGUHFRPDQRUPHVG¶DSOLFDFLy

D  7RWVDTXHOOVFRQWLQJXWVDO

3OHF *HQHUDO GH &RQGLFLRQV 7qFQLTXHV GH O¶(GLILFDFLy¶µ FRQIHFFLRQDW SHO &HQWUH
([SHULPHQWDO G¶$UTXLWHFWXUD DSURYDW SHO &RQVHOO 6XSHULRU GH &ROāOHJLV G¶$UTXLWHFWHV L
DGDSWDWDOHVVHYHVREUHVSHUODµµ'LUHFFLy*HQHUDOG¶$UTXLWHFWXUD¶µ FDVG (GLILFDFLy 

µµ3OHF GH &OjXVXOHV $GPLQLVWUDWLYHV *HQHUDOV SHU D OD &RQWUDFWDFLy G¶2EUHV GH O¶(VWDW¶µ L
DGDSWDWDOHVVHYHVREUHVSHU  ODµµ'LUHFFLyGH3ROtWLFD7HUULWRULDOL2EUHV3~EOLTXHV¶µ FDV
G 2EUD3~EOLFD 
E  /HV FRQWLQJXGHV DO 5HJODPHQW *HQHUDO GH &RQWUDFWDFLy GH O¶(VWDW 1RUPHV 7HFQROzJLTXHV GH
O¶(GLILFDFLy SXEOLFDGHV SHO µµ0LQLVWHULR GH OD 9LYLHQGD¶µ L SRVWHULRUPHQW SHO µµ0LQLVWHULR GH 2EUDV
3~EOLFDV\8UEDQLVPR¶µ
F  /D QRUPDWLYD OHJLVODWLYD YLJHQW G¶REOLJDW FRPSOLPHQW L OHV FRQGLFLRQDGHV SHU OHV FRPSDQ\LHV
VXEPLQLVWUDGRUHVGHVHUYHLVS~EOLFVWRWHVHOOHVDOPRPHQWGHO¶RIHUWD





'RFXPHQWVTXHGHILQHL[HQO (VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXW
6HJRQVODQRUPDWLYDOHJDOYLJHQW$UWGHO5'GHG RFWXEUHVREUHµµ',6326,&,216
0Ë1,0(6'(6(*85(7$7,'(6$/87$/(62%5(6'(&216758&&,Ï¶µO (VWXGLGH6HJXUHWDW
KDXUjGHIRUPDUSDUWGHO3URMHFWHG ([HFXFLyG 2EUDRDOVHXGHIHFWHGHO3URMHFWHG 2EUDKDYHQWGHVHU
FRKHUHQW DPE HO FRQWLQJXW GHO PDWHL[ L UHFROOLU OHV PHVXUHV SUHYHQWLYHV DGHTXDGHV DOV ULVFRV TXH
FRPSRUWDODUHDOLW]DFLyGHO REUDFRQWHQLQWFRPDPtQLPHOV  VHJHQWVGRFXPHQWV

0HPzULD
'HVFULSWLYDGHOVSURFHGLPHQWVHTXLSVWqFQLFVLPHGLVDX[LOLDUVTXHKDJLQG XWLOLW]DUVHR
TXHODVHYDXWLOLW]DFLyHVSXJXLSUHYHXUHLGHQWLILFDFLyGHOVULVFRVODERUDOVTXHSXJXLQVHU
HYLWDWV LQGLFDQW D O HIHFWH OHV PHVXUHV WqFQLTXHV QHFHVVjULHV SHU IHUKR UHODFLy GHOV
ULVFRV ODERUDOV TXH QR HV SXJXLQ HOLPLQDU FRQIRUPH DOV DVVHQ\DODWV  DQWHULRUPHQW
HVSHFLILFDQWOHVPHVXUHVSUHYHQWLYHVLSURWHFFLRQVWqFQLTXHVWHQGHQWVDFRQWURODULUHGXLU
HOVHVPHQWDWVULVFRVLYDORUDQWODVHYDHILFjFLDHQHVSHFLDOTXDQHVSURSRVLQPHVXUHV
DOWHUQDWLYHV

3OHF
'H FRQGLFLRQV SDUWLFXODUV HQ HO TXH HV WLQGUDQ HQ FRPSWH OHV QRUPHV OHJDOV L
UHJODPHQWDULHVDSOLFDEOHVDOHVHVSHFLILFDFLRQVWqFQLTXHVSUzSLHVGHO REUDTXHHVWUDFWL
DL[tFRPOHVSUHVFULSFLRQVTXHV KDXUDQ  GHFRPSOLUHQUHODFLyDPEOHVFDUDFWHUtVWLTXHV
O ~VLODFRQVHUYDFLyGHOHVPjTXLQHVXWHQVLOLVHLQHVVLVWHPHVLHTXLSVSUHYHQWLXV







,GHQWLILFDFLyGHOHVREUHV
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2QHVGHVHQYROXSHQHOVJUjILFVLHVTXHPHVQHFHVVDULVSHUODPLOORUGHILQLFLyLFRPSUHQVLy
GHOHVPHVXUHVSUHYHQWLYHVGHILQLGHVDOD0HPzULDDPEH[SUHVVLyGHOHVHVSHFLILFDFLRQV
WqFQLTXHVQHFHVVjULHV 


$PLGDPHQWV 'HWRWHVOHVXQLWDWVRHOHPHQWVGHVHJXUHWDWLVDOXWDOWUHEDOOTXHKDJLQHVWDWGHILQLWVR
SURMHFWDWV

3UHVVXSRVW 4XDQWLILFDFLyGHOFRQMXQWGHGHVSHVHVSUHYLVWHVSHUO DSOLFDFLyLH[HFXFLyGHO (VWXGLGH
6HJXUHWDWL6DOXW












&RPSDWLELOLWDWLUHODFLyHQWUHHOVHVPHQWDWVGRFXPHQWV
/ HVWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXWIRUPDSDUWGHO3URMHFWHG ([HFXFLyG REUDRHQHOVHXFDVGHO3URMHFWH
G 2EUDKDYHQWGHVHUFDGDVFXQGHOVGRFXPHQWVTXHO LQWHJUHQFRKHUHQWVDPEHOFRQWLQJXWGHO3URMHFWH
LUHFROOLUOHVPHVXUHVSUHYHQWLYHVGHFDUjFWHUSDOāOLDWLXDGHTXDGHVDOVULVFRVQRHOLPLQDWVRUHGXwWVDOD
IDVHGHGLVVHQ\TXHFRPSRUWLODUHDOLW]DFLyGHO REUDHQHOVWHUPLQLVLFLUFXPVWjQFLHVVRFLRWqFQLTXHVRQ
ODPDWHL[DHVWLQJXLTXHPDWHULDOLW]DU

(O 3OHF GH &RQGLFLRQV 3DUWLFXODUV HOV 3OjQROV L 3UHVVXSRVW GH O¶(VWXGL GH 6HJXUHWDW L 6DOXW VyQ
GRFXPHQWVFRQWUDFWXDOVTXHUHVWDUDQLQFRUSRUDWVDO&RQWUDFWHLSHUWDQWVyQG¶REOLJDWDFRPSOLPHQW
OOHYDWPRGLILFDFLRQVGHJXGDPHQWDXWRULW]DGHV

/DUHVWDGH'RFXPHQWVRGDGHVGHO¶(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXWVyQLQIRUPDWLXVLHVWDQFRQVWLWXwWVSHUOD
0HPzULD'HVFULSWLYDDPEWRWVHOVVHXV$QQH[RVHOV'HWDOOV*UjILFVG¶LQWHUSUHWDFLyHOV$PLGDPHQWVL
HOV3UHVVXSRVWRV3DUFLDOV

(OVHVPHQWDWVGRFXPHQWVLQIRUPDWLXVUHSUHVHQWHQQRPpVXQDRSLQLyIRQDPHQWDGDGHO¶$XWRUGHO¶(VWXGL
GH6HJXUHWDWL6DOXWVHQVHTXHDL[zVXSRVLTXHHVUHVSRQVDELOLW]LGHODFHUWHVDGHOHVGDGHVTXHVH
VXEPLQLVWUHQ$TXHVWHVGDGHVKDQGHFRQVLGHUDUVHWDQWVROVFRPDFRPSOHPHQWG¶LQIRUPDFLyTXHHO
&RQWUDFWLVWDKDG¶DGTXLULUGLUHFWDPHQWLDPEHOVVHXVSURSLVPLWMDQV

1RPpV HOV GRFXPHQWV FRQWUDFWXDOV FRQVWLWXHL[HQ OD EDVH GHO &RQWUDFWH SHU WDQW HO &RQWUDFWLVWD QR
SRGUj DOāOHJDU QL LQWURGXLU DO VHX 3OD GH 6HJXUHWDW L 6DOXW FDS PRGLILFDFLy GH OHV FRQGLFLRQV GHO
&RQWUDFWH HQ EDVH D OHV GDGHV FRQWLQJXGHV DOV GRFXPHQWV LQIRUPDWLXV OOHYDW TXH DTXHVWHV GDGHV
DSDUHJXLQDDOJXQGRFXPHQWFRQWUDFWXDO

(O&RQWUDFWLVWDVHUjGRQFVUHVSRQVDEOHGHOHVHUUDGHVTXHSXJXLQGHULYDUVHGHQRREWHQLUODVXILFLHQW
LQIRUPDFLy GLUHFWD TXH UHFWLILTXL R UDWLILTXL OD FRQWLQJXGD DOV GRFXPHQWV LQIRUPDWLXV GH O¶(VWXGL GH
6HJXUHWDWL6DOXW

6LKLKDJXpVFRQWUDGLFFLyHQWUHHOV3OjQROVLOHV3UHVFULSFLRQV7qFQLTXHV3DUWLFXODUVHQFDVG¶LQFORXUH¶V
DTXHVWHVFRPDGRFXPHQWTXHFRPSOHPHQWLHO3OHFGH&RQGLFLRQV*HQHUDOVGHO3URMHFWHWpSUHYDOHQoD
HOTXHV¶KDSUHVFULWHQOHV3UHVFULSFLRQV7qFQLTXHV3DUWLFXODUV(QTXDOVHYROFDVDPEGyVGRFXPHQWV
WHQHQSUHYDOHQoDVREUHOHV3UHVFULSFLRQV7qFQLTXHV*HQHUDOV

(OTXHV¶KDHVPHQWDWDO3OHFGHFRQGLFLRQVLQRPpVDOV3OjQROVRYLFHYHUVDKDXUjGHVHUH[HFXWDWFRP
VLKDJXpVHVWDWH[SRVDWDDPEGyVGRFXPHQWVVHPSUHTXHDFULWHULGHO¶$XWRUGHO¶(VWXGLGH6HJXUHWDWL
6DOXWTXHGLQVXILFLHQWPHQWGHILQLGHVOHVXQLWDWVGH6HJXUHWDWL6DOXWFRUUHVSRQHQWLDTXHVWHVWLQJXLQ
SUHXDO&RQWUDFWH






 'HVLJQDU HQ IDVH GH 3URMHFWH OD UHGDFFLy GH O (VWXGL GH 6HJXUHWDW IDFLOLWDQW DO 3URMHFWLVWD L DO
&RRUGLQDGRU UHVSHFWLYDPHQW OD GRFXPHQWDFLy L LQIRUPDFLy SUqYLD QHFHVVjULD SHU O HODERUDFLy GHO
3URMHFWHLUHGDFFLyGHO (VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXWDL[tFRPDXWRULW]DUDOVPDWHL[RVOHVPRGLILFDFLRQV
SHUWLQHQWV

 )DFLOLWDUTXHHO&RRUGLQDGRUGH6HJXUHWDWL6DOXWHQODIDVHGHSURMHFWHLQWHUYLQJXLHQWRWHVOHVIDVHV
G HODERUDFLyGHOSURMHFWHLGHSUHSDUDFLyGHO REUD

 'HVLJQDUHO&RRUGLQDGRUGH6HJXUHWDWL6DOXWHQIDVHG¶2EUDSHUO DSURYDFLyGHO3ODGH6HJXUHWDWL
6DOXWDSRUWDWSHOFRQWUDFWLVWDDPEDQWHODFLyDO LQLFLGHOHVREUHVHOTXDO&RRUGLQDUjOD6HJXUHWDWL
6DOXWHQIDVHG H[HFXFLyPDWHULDOGHOHVPDWHL[HV

 /D GHVLJQDFLy GHOV &RRUGLQDGRUV HQ PDWqULD GH 6HJXUHWDW L 6DOXW QR H[LPHL[ DO 3URPRWRU GH OHV
VHYHVUHVSRQVDELOLWDWV


 (O 3URPRWRU HV UHVSRQVDELOLW]D TXH WRWV HOV DJHQWV GHO IHW FRQVWUXFWLX WLQJXLQ HQ FRPSWH OHV
REVHUYDFLRQVGHO&RRUGLQDGRUGH6HJXUHWDWL6DOXWGHJXGDPHQWMXVWLILFDGHVREpSURSRVLQXQHV
PHVXUHVG XQDHILFjFLDSHOFDSEDL[HTXLYDOHQWV





&RRUGLQDGRUGH6HJXUHWDWL6DOXW
(O &RRUGLQDGRU GH 6HJXUHWDW L 6DOXW VHUj DOV HIHFWHV GHO SUHVHQW (VWXGL GH 6HJXUHWDW L 6DOXW
TXDOVHYROSHUVRQDItVLFDOHJDOPHQWKDELOLWDGDSHOVVHXVFRQHL[HPHQWVHVSHFtILFVLTXHFRPSWLDPE
WLWXODFLyDFDGqPLFDHQ&RQVWUXFFLy

eVGHVLJQDWSHO3URPRWRUHQTXDOLWDWGH&RRUGLQDGRUGH6HJXUHWDWD (QIDVHGHFRQFHSFLyHVWXGLL
HODERUDFLyGHO3URMHFWHRE 'XUDQWO ([HFXFLyGHO REUD

(O &RRUGLQDGRU GH 6HJXUHWDW L 6DOXW L 6DOXW IRUPD SDUW GH OD 'LUHFFLy G¶2EUD R 'LUHFFLy
)DFXOWDWLYD'LUHFFLyG¶([HFXFLy

'LQV O jPELW GH OD UHVSHFWLYD FDSDFLWDW GH GHFLVLy FDGDVFXQ GHOV DFWRUV GHO IHW FRQVWUXFWLX HVWDQ
REOLJDWVDSUHQGUHGHFLVLRQVDMXVWDQWVHDOV3ULQFLSLV*HQHUDOVGHO $FFLy3UHYHQWLYD $UWDOD/
 
3jJLQD  

3URPRWRU
$OVHIHFWHVGHOSUHVHQW(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXWVHUjFRQVLGHUDW3URPRWRUTXDOVHYROSHUVRQDItVLFDR
MXUtGLFDS~EOLFDRSULYDGDTXHLQGLYLGXDORFROāOHFWLYDPHQWGHFLGHL[LLPSXOVLSURJUDPLLILQDQFLDPE
UHFXUVRV SURSLV R DOLHQV OHV REUHV GH FRQVWUXFFLy SHU Vt PDWHL[ R SHU OD VHYD SRVWHULRU DOLHQDFLy
OOLXUDPHQWRFHVVLyDWHUFHUVVRWDTXDOVHYROWtWRO

&RPSHWqQFLHVHQPDWqULDGH6HJXUHWDWL6DOXWGHO3URPRWRU

 'HVLJQDUDOWqFQLFFRPSHWHQWSHUOD&RRUGLQDFLyGH6HJXUHWDWL6DOXWHQIDVHGH3URMHFWHTXDQVLJXL
QHFHVVDULRHVFUHJXLFRQYHQLHQW

 '(),1,&,216,&203(7Ê1&,(6'(/6$*(176'(/)(7&216758&7,8






(YLWDUHOVULVFRV
$YDOXDUHOVULVFRVTXHQRHVSRGHQHYLWDU
&RPEDWUHHOVULVFRVHQHOVHXRULJHQ
$GDSWDU OD IHLQD D OD SHUVRQD HQ SDUWLFXODU DO TXH ID UHIHUqQFLD D OD FRQFHSFLy GHOV OORFV GH
WUHEDOOFRPWDPEpDO HOHFFLyGHOVHTXLSVLHOVPqWRGHVGHWUHEDOOLGHSURGXFFLyDPEO REMHFWLX
HVSHFtILFG DWHQXDUODIHLQDPRQzWRQDLUHSHWLWLYDLGHUHGXLUQHHOVHIHFWHVDODVDOXW 
7HQLUHQFRPSWHO HYROXFLyGHODWqFQLFD
6XEVWLWXLUHOTXHVLJXLSHULOOyVSHOTXHFRPSRUWLSRFSHULOORQRHQFRPSRUWLFDS
3ODQLILFDU OD SUHYHQFLy DPE OD UHFHUFD G XQ FRQMXQW FRKHUHQW TXH KL LQWHJUL OD WqFQLFD
O RUJDQLW]DFLyGHODIHLQDOHVFRQGLFLRQVGHWUHEDOOOHVUHODFLRQVVRFLDOVLODLQIOXqQFLDGHOVIDFWRUV
DPELHQWDOVDOWUHEDOO
$GRSWDUPHVXUHVTXHGRQLQSULRULWDWDODSURWHFFLyFROāOHFWLYDUHVSHFWHGHODLQGLYLGXDO
)DFLOLWDUOHVFRUUHVSRQHQWVLQVWUXFFLRQVDOVWUHEDOODGRUV
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J
K

/ HPPDJDW]HPDWJHLO HOLPLQDFLyRHYDFXDFLyGHOVUHVLGXVLGHL[DOOHV
/ DGDSWDFLyG DFRUGDPEO HYROXFLyGHO REUDGHOSHUtRGHGHWHPSVHIHFWLXTXHKDXUjGH
GHGLFDUVHDOVGLIHUHQWVWUHEDOOVRIDVHVGHWUHEDOO
L
/D LQIRUPDFLy L FRRUGLQDFLy HQWUH HOV FRQWUDFWLVWHV VXEFRQWUDFWLVWHV L WUHEDOODGRUV
DXWzQRPV
M
/HV LQWHUDFFLRQV L LQFRPSDWLELOLWDWV DPE TXDOVHYRO WLSXV GH WUHEDOO R DFWLYLWDW TXH HV
UHDOLW]LHQO REUDRDSURSGHOOORFGHO REUD

$SURYDU HO 3OD GH 6HJXUHWDW L 6DOXW 366  HODERUDW SHO FRQWUDFWLVWD L VL V¶HVFDX OHV
PRGLILFDFLRQV TXH V KL KDJXHVVLQ LQWURGXwW /D 'LUHFFLy )DFXOWDWLYD SUHQGUj DTXHVWD IXQFLy
TXDQQRFDOJXLODGHVLJQDFLyGH&RRUGLQDGRU

2UJDQLW]DU OD FRRUGLQDFLy G DFWLYLWDWV HPSUHVDULDOV SUHYLVWD HQ O DUWLFOH  GH OD /OHL GH
3UHYHQFLyGH5LVFRV/DERUDOV

&RRUGLQDUOHVDFFLRQVLIXQFLRQVGHFRQWUROGHO DSOLFDFLyFRUUHFWDGHOVPqWRGHVGHWUHEDOO

$GRSWDU OHV PHVXUHV QHFHVVjULHV SHUTXq QRPpV SXJXLQ DFFHGLU D O REUD OHV SHUVRQHV
DXWRULW]DGHV 
(O&RRUGLQDGRUGH6HJXUHWDWL6DOXWHQODIDVHG H[HFXFLyGHO REUDUHVSRQGUjGDYDQWGHO3URPRWRU
GHO FRPSOLPHQW GH OD VHYD IXQFLy FRP VWDII DVVHVVRU HVSHFLDOLW]DW HQ 3UHYHQFLy GH OD 6LQLVWUDOLWDW
/DERUDOHQFROāODERUDFLyHVWULFWDDPEHOVGLIHUHQWVDJHQWVTXHLQWHUYLQJXLQDO H[HFXFLyPDWHULDOGH
O REUD4XDOVHYROGLYHUJqQFLDVHUjSUHVHQWDGDDO3URPRWRUFRPDPj[LPSDWUyLUHVSRQVDEOHGHOD
JHVWLyFRQVWUXFWLYDGHODSURPRFLyGHO¶REUDDILTXHDTXHVWSUHQJXLHQIXQFLyGHODVHYDDXWRULWDW 
ODGHFLVLyH[HFXWLYDTXHFDOJXL

/HV UHVSRQVDELOLWDWV GHO &RRUGLQDGRU QR H[LPLUDQ GH OHV VHYHV UHVSRQVDELOLWDWV DO 3URPRWRU
)DEULFDQWV L 6XEPLQLVWUDGRUV G¶HTXLSV HLQHV L PLWMDQV DX[LOLDUV 'LUHFFLy G¶2EUD R 'LUHFFLy
)DFXOWDWLYD&RQWUDFWLVWHV6XEFRQWUDFWLVWHVWUHEDOODGRUVDXWzQRPVLWUHEDOODGRUV


&RPSHWqQFLHVHQPDWqULDGH6HJXUHWDWL6DOXWGHO&RRUGLQDGRUGH6HJXUHWDWGHO3URMHFWH

(O &RRUGLQDGRU GH 6HJXUHWDW L 6DOXW HQ IDVH GH SURMHFWH pV GHVLJQDW SHO 3URPRWRU TXDQ HQ
O¶HODERUDFLyGHOSURMHFWHG¶REUDLQWHUYLQJXLQYDULVSURMHFWLVWHV

/HVIXQFLRQVGHO&RRUGLQDGRUHQPDWqULDGH6HJXUHWDWL6DOXWGXUDQWO¶HODERUDFLyGHOSURMHFWHVHJRQV
HO5'VyQOHVVHJHQWV




9HWOODUSHUDTXqHQIDVHGHFRQFHSFLyHVWXGLLHODERUDFLyGHO3URMHFWHHO3URMHFWLVWDWLQJXLHQ
FRQVLGHUDFLyHOVµµ3ULQFLSLV*HQHUDOVGHOD3UHYHQFLyHQPDWqULDGH6HJXUHWDWL6DOXW¶µ $UWD
OD/ LHQSDUWLFXODU
G
3UHQGUH OHV GHFLVLRQV FRQVWUXFWLYHV WqFQLTXHV L G RUJDQLW]DFLy DPE OD  ILQDOLWDW GH
SODQLILFDU OHV GLIHUHQWV IHLQHV R IDVHV GH WUHEDOO TXH HV GHVHQYROXSLQ VLPXOWjQLD R
VXFFHVVLYDPHQW
H
(VWLPDUODGXUDFLyUHTXHULGDSHUO H[HFXFLyGHOHVGLIHUHQWVIHLQHV  RIDVHVGHWUHEDOO
 7UDVOODGDU DO 3URMHFWLVWD WRWD OD LQIRUPDFLy SUHYHQWLYD QHFHVVjULD TXH OL FDO SHU LQWHJUDU OD
6HJXUHWDWL6DOXWDOHVGLIHUHQWVIDVHVGHFRQFHSFLyHVWXGLLHODERUDFLyGHOSURMHFWHG REUD 
7HQLUHQFRPSWHFDGD YHJDGDTXHVLJXLQHFHVVDUL TXDOVHYRO HVWXGL GH VHJXUHWDWLVDOXW R HVWXGL
EjVLFDL[tFRP OHVSUHYLVLRQV LLQIRUPDFLRQV~WLOVSHUHIHFWXDU DOVHXGLDDPEOHV GHJXGHV
FRQGLFLRQVGHVHJXUHWDWLVDOXWHOVSUHYLVLEOHVWUHEDOOVSRVWHULRUV PDQWHQLPHQW 
&RRUGLQDUO DSOLFDFLyGHOTXHHVGLVSRVDHQHOVSXQWVDQWHULRUVLUHGDFWDURIHUUHGDFWDUO (VWXGLGH
6HJXUHWDWL6DOXW

&RPSHWqQFLHVHQPDWqULDGH6HJXUHWDWL6DOXWGHO&RRUGLQDGRUGH6HJXUHWDWL6DOXWG 2EUD

(O &RRUGLQDGRU GH 6HJXUHWDW L 6DOXW HQ IDVH G H[HFXFLy G REUD pV GHVLJQDW SHO 3URPRWRU HQ WRWV
DTXHOOV FDVRV HQ TXq LQWHUYp PpV G XQD HPSUHVD L WUHEDOODGRUV DXWzQRPV R GLYHUVRV WUHEDOODGRUV
DXWzQRPV

/HVIXQFLRQVGHO&RRUGLQDGRUHQPDWqULDGH6HJXUHWDWL6DOXWGXUDQWO H[HFXFLyGHO REUDVHJRQVHO
5'VyQOHVVHJHQWV


&RRUGLQDUO DSOLFDFLyGHOV3ULQFLSLV*HQHUDOVGHO $FFLy3UHYHQWLYD $UW/ 




eVHOWqFQLFKDELOLWDWSURIHVVLRQDOPHQWTXHSHUHQFjUUHFGHO3URPRWRULDPEVXEMHFFLyDODQRUPDWLYD
WqFQLFDLXUEDQtVWLFDFRUUHVSRQHQWUHGDFWDHO3URMHFWH

3RGUDQUHGDFWDUSURMHFWHVSDUFLDOVGHO3URMHFWHRSDUWVTXHHOFRPSOHPHQWLQDOWUHVWqFQLFVGHIRUPD
FRRUGLQDGDDPEO DXWRUG DTXHVW FRQWDQWHQDTXHVW FDVDPEODFROāODERUDFLyGHO&RRUGLQDGRUGH
6HJXUHWDWL6DOXWGHVLJQDWSHO3URPRWRU

4XDQ HO 3URMHFWH HV GHVHQYROXSD R FRPSOHWD PLWMDQoDQW SURMHFWHV SDUFLDOV R G¶DOWUHV GRFXPHQWV
WqFQLFVFDGDSURMHFWLVWDDVVXPHL[ODWLWXODULWDWGHOVHXSURMHFWH

&RPSHWqQFLHVHQPDWqULDGH6HJXUHWDWL6DOXWGHO3URMHFWLVWD

 7HQLUHQFRQVLGHUDFLyHOVVXJJHULPHQWVGHO&RRUGLQDGRUGH6HJXUHWDWL6DOXWHQIDVHGH3URMHFWH
SHU LQWHJUDU HOV 3ULQFLSLV GH O $FFLy 3UHYHQWLYD $UW  /   SUHQGUH OHV GHFLVLRQV
FRQVWUXFWLYHVWqFQLTXHVLG RUJDQLW]DFLyTXHSXJXLQDIHFWDUDODSODQLILFDFLyGHOVWUHEDOOVRIDVHV
GHWUHEDOOGXUDQWO H[HFXFLyGHOHVREUHV 
 $FRUGDUHQHOVHXFDVDPEHOSURPRWRUODFRQWUDFWDFLyGHFROāODERUDFLRQVSDUFLDOV



D
E






(QHOPRPHQWGHSUHQGUHOHVGHFLVLRQVWqFQLTXHVLG RUJDQLW]DFLyDPEHOILGHSODQLILFDU
OHV GLIHUHQWV WDVTXHV R IDVHV GH WUHEDOO TXH V KDJLQ GH GHVHQYROXSDU VLPXOWjQLD R
VXFFHVVLYDPHQW
(Q O HVWLPDFLy GH OD GXUDGD UHTXHULGD SHU D O H[HFXFLy G DTXHVWV WUHEDOOV R IDVHV GH
WUHEDOO 


&RRUGLQDU OHV DFWLYLWDWV GH O REUD SHU JDUDQWLU TXH HOV &RQWUDFWLVWHV L VL Q¶KL KD GHOV
6XEFRQWUDFWLVWHVLHOVWUHEDOODGRUVDXWzQRPVDSOLTXLQGHPDQHUDFRKHUHQWLUHVSRQVDEOHHOV
3ULQFLSLVGHO $FFLy3UHYHQWLYDTXHUHFXOOO DUWLFOHGHOD/OHLGH3UHYHQFLyGH5LVFRV/DERUDOV
/ GH  GH QRYHPEUH  GXUDQW O H[HFXFLy GH O REUD L HQ SDUWLFXODU HQ OHV WDVTXHV R
DFWLYLWDWVDOTXqHVUHIHUHL[O DUWLFOHGHO5'GHG RFWXEUHVREUH'LVSRVLFLRQV
PtQLPHVGH6HJXUHWDWL6DOXWDOHVREUHVGHFRQVWUXFFLy
D
(OPDQWHQLPHQWGHO REUDHQERQHVWDWG RUGUHLQHWHMD
E
/ HOHFFLy GH O HPSODoDPHQW GHOV OORFV L jUHHV GH WUHEDOO WHQLQW HQ FRPSWH OHV VHYHV
FRQGLFLRQVG DFFpVLODGHWHUPLQDFLyGHOHVYLHVR]RQHVGHGHVSODoDPHQWRFLUFXODFLy
F
/DPDQLSXODFLyGHOVGLIHUHQWVPDWHULDOVLODXWLOLW]DFLyGHOVPLWMDQVDX[LOLDUV
G
(O PDQWHQLPHQW HO FRQWURO SUHYL D OD SRVWD HQ VHUYHL L HO FRQWURO SHULzGLF GH OHV
LQVWDOāODFLRQV L GLVSRVLWLXV QHFHVVDULV SHU D O H[HFXFLy GH O REUD D IL GH FRUUHJLU HOV
GHIHFWHVTXHSXJLQDIHFWDUDODVHJXUHWDWLODVDOXWGHOVWUHEDOODGRUV
H
/D GHOLPLWDFLy L HO FRQGLFLRQDPHQW GH OHV ]RQHV G HPPDJDW]HPDWJH L GLSzVLW GHOV
GLIHUHQWVPDWHULDOVHQSDUWLFXODUVLHVWUDFWDGHPDWqULHVRVXEVWjQFLHVSHULOORVHV
I
/DUHFROOLGDGHOVPDWHULDOVSHULOORVRVXWLOLW]DWV
3jJLQD  

3URMHFWLVWD




'LUHFWRUG 2EUD
eVHOWqFQLFKDELOLWDWSURIHVVLRQDOPHQWTXHIRUPDQWSDUWGHOD'LUHFFLyG¶2EUDR'LUHFFLy)DFXOWDWLYD
GLULJHL[HOGHVHQYROXSDPHQWGHO REUDHQHOVDVSHFWHVWqFQLFVHVWqWLFVXUEDQtVWLFVLPHGLDPELHQWDOV
GH FRQIRUPLWDW DPE HO 3URMHFWH TXH HO GHILQHL[ OD OOLFqQFLD FRQVWUXFWLYD L G DOWUHV DXWRULW]DFLRQV
SUHFHSWLYHVLOHVFRQGLFLRQVGHOFRQWUDFWHDPEO REMHFWHG DVVHJXUDUO DGHTXDFLyDOILSURSRVDW(QHO
FDV TXH HO 'LUHFWRU G 2EUD GLULJHL[L  D PpV D PpV O H[HFXFLy PDWHULDO GH OD PDWHL[D DVVXPLUj OD
IXQFLyWqFQLFDGHODVHYDUHDOLW]DFLyLGHOFRQWUROTXDOLWDWLXLTXDQWLWDWLXGHO REUDH[HFXWDGDLGHODVHYD
TXDOLWDW

3RGUDQGLULJLUOHVREUHVGHOVSURMHFWHVSDUFLDOVDOWUHVWqFQLFVVRWDODFRRUGLQDFLyGHO'LUHFWRUG¶2EUD
FRQWDQW DPE OD FROāODERUDFLy GHO &RRUGLQDGRU GH 6HJXUHWDW L 6DOXW HQ IDVH G¶2EUD QRPHQDW SHO
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3URPRWRU

&RPSHWqQFLHVHQPDWqULDGH6HJXUHWDWL6DOXWGHO'LUHFWRUG¶2EUD

 9HULILFDU HO UHSODQWHLJ O¶DGHTXDFLy GHOV IRQDPHQWV HVWDELOLWDW GHOV WHUUHQ\V L GH O¶HVWUXFWXUD
SURMHFWDGDDOHVFDUDFWHUtVWLTXHVJHRWqFQLTXHVGHOWHUUHQ\
 6LGLULJHL[O¶H[HFXFLyPDWHULDOGHO¶REUDYHULILFDUODUHFHSFLyG REUDGHOVSURGXFWHVGHFRQVWUXFFLy
RUGHQDQWODUHDOLW]DFLyGHOVDVVDLJVLSURYHVSUHFLVHVFRPSURYDUHOVQLYHOOVGHVSORPVLQIOXqQFLD
GHOHVFRQGLFLRQVDPELHQWDOVHQODUHDOLW]DFLyGHOVWUHEDOOVHOVPDWHULDOVODFRUUHFWDH[HFXFLyL
GLVSRVLFLy GHOV HOHPHQWV FRQVWUXFWLXV GH OHV LQVWDOāODFLRQV L GHOV 0HGLV $X[LOLDUV G¶8WLOLWDW
3UHYHQWLYDLOD6HQ\DOLW]DFLyG¶DFRUGDPEHO  3URMHFWHLO¶(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXW
 5HVROGUH OHV FRQWLQJqQFLHV TXH HV SURGXHL[LQ D O¶REUD L FRQVLJQDU HQ HO /OLEUH G¶2UGUHV L
$VVLVWqQFLDOHVLQVWUXFFLRQVQHFHVVjULHVSHUODFRUUHFWDLQWHUSUHWDFLyGHO3URMHFWHLGHOV0HGLV
$X[LOLDUVG¶8WLOLWDW3UHYHQWLYDLVROXFLRQVGH6HJXUHWDWL6DOXW,QWHJUDGDSUHYLVWHVHQHOPDWHL[
 (ODERUDU D UHTXHULPHQW GHO &RRUGLQDGRU GH 6HJXUHWDW L 6DOXW R DPE OD VHYD FRQIRUPLWDW
HYHQWXDOVPRGLILFDFLRQVGHOSURMHFWHTXHYLQJXLQH[LJLGHVSHUODPDU[DGHO¶REUDLTXHSXJXLQ
DIHFWDUDOD6HJXUHWDWL6DOXWGHOVWUHEDOOVVHPSUHTXHOHVPDWHL[HVV¶DGHTLQDOHVGLVSRVLFLRQV
QRUPDWLYHVFRQWHPSODGHVDODUHGDFFLyGHO3URMHFWHLGHOVHX(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXW
 6XEVFULXUH O¶$FWD GH 5HSODQWHLJ R FRPHQoDPHQW GH O¶REUD FRQIURQWDQW SUqYLDPHQW DPE HO
&RRUGLQDGRUGH6HJXUHWDWL6DOXWO¶H[LVWqQFLDSUqYLDGHO¶$FWDG¶$SURYDFLyGHO3ODGH6HJXUHWDWL
6DOXWGHOFRQWUDFWLVWD
 &HUWLILFDUHOILQDOG¶REUDVLPXOWjQLDPHQWDPEHO&RRUGLQDGRUGH6HJXUHWDWDPEHOVYLVDWVTXH
VLJXLQSUHFHSWLXV
 &RQIRUPDUOHVFHUWLILFDFLRQVSDUFLDOVLODOLTXLGDFLyILQDOGHOHVXQLWDWVG¶REUDLGH6HJXUHWDWL6DOXW
H[HFXWDGHVVLPXOWjQLDPHQWDPEHO&RRUGLQDGRUGH6HJXUHWDW
 /HVLQVWUXFFLRQVLRUGUHVTXHGRQLOD'LUHFFLyG¶2EUDR'LUHFFLy)DFXOWDWLYDVHUDQQRUPDOPHQW
YHUEDOVWHQLQWIRUoDSHUREOLJDUDWRWVHOVHIHFWHV(OVGHVYLDPHQWVUHVSHFWHDOFRPSOLPHQWGHO
3ODGH6HJXUHWDWL6DOXWV DQRWDUDQSHO&RRUGLQDGRUDO/OLEUHG¶LQFLGqQFLHV
 (ODERUDULVXEVFULXUHFRQMXQWDPHQWDPEHO&RRUGLQDGRUGH6HJXUHWDWOD0HPzULDGH6HJXUHWDWL
6DOXWGHO¶REUDILQDOLW]DGDSHUOOLXUDUODDOSURPRWRUDPEHOVYLVDWVTXHIRUHQSHUFHSWLXV

















&RQWUDFWLVWDRFRQVWUXFWRU HPSUHVDULSULQFLSDO L6XEFRQWUDFWLVWHV


'HILQLFLyGH&RQWUDFWLVWD

eVTXDOVHYROSHUVRQDItVLFDRMXUtGLFDTXHLQGLYLGXDORFROāOHFWLYDPHQWDVVXPHL[FRQWUDFWXDOPHQW
GDYDQWHO3URPRWRUHOFRPSURPtVG¶H[HFXWDUHQFRQGLFLRQVGHVROYqQFLDL6HJXUHWDWDPEPHGLV
KXPDQVLPDWHULDOVSURSLVRDOLHQVOHVREUHVRSDUWGHOHVPDWHL[HVDPEVXEMHFFLyDOFRQWUDFWHHO
3URMHFWHLHOVHX(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXW

'HILQLFLyGH6XEFRQWUDFWLVWD

eV TXDOVHYRO SHUVRQD ItVLFD R MXUtGLFD TXH DVVXPHL[ FRQWUDFWXDOPHQW GDYDQW  HO FRQWUDFWLVWD
HPSUHVDUL SULQFLSDO HO FRPSURPtV GH UHDOLW]DU GHWHUPLQDGHV SDUWV R LQVWDOāODFLRQV GH O¶REUD DPE
VXEMHFFLyDOFRQWUDFWHDO3URMHFWHLDO3ODGH6HJXUHWDWGHO&RQWUDFWLVWDSHOTXHHVUHJHL[ODVHYD
H[HFXFLy











&RPSHWqQFLHVHQPDWqULDGH6HJXUHWDWL6DOXWGHO&RQWUDFWLVWDLR6XEFRQWUDFWLVWD









(O &RQWUDFWLVWD KDXUj G¶H[HFXWDU O¶REUD DPE VXEMHFFLy DO 3URMHFWH GLUHFWULXV GH O¶(VWXGL L
FRPSURPLVRVGHO3ODGH6HJXUHWDWL6DOXWDODOHJLVODFLyDSOLFDEOHLDOHVLQVWUXFFLRQVGHO
'LUHFWRUG¶2EUDLGHO&RRUGLQDGRUGH6HJXUHWDWL6DOXWDPEODILQDOLWDWGHGXUDWHUPHOHV
FRQGLFLRQVSUHYHQWLYHVGHODVLQLVWUDOLWDWODERUDOLO¶DVVHJXUDPHQWGHODTXDOLWDWFRPSURPHVHV
HQHO3ODGH6HJXUHWDWL6DOXWLH[LJLGHVHQHO3URMHFWH
7HQLUDFUHGLWDFLyHPSUHVDULDOLODVROYqQFLDLFDSDFLWDFLyWqFQLFDSURIHVVLRQDOLHFRQzPLFD
TXHO¶KDELOLWLSHUDOFRPSOLPHQWGHOHVFRQGLFLRQVH[LJLEOHVSHUDFWXDUFRPFRQVWUXFWRU LR
VXEFRQWUDFWLVWDHQHOVHXFDV HQFRQGLFLRQVGH6HJXUHWDWL6DOXW 
'HVLJQDU DO &DS G¶2EUD TXH DVVXPLUj OD UHSUHVHQWDFLy WqFQLFD GHO &RQVWUXFWRU LR
3jJLQD  








6XEFRQWUDFWLVWDHQHOVHXFDV DO¶REUDLTXHSHUODVHYD  WLWXODFLyRH[SHULqQFLDKDXUjGH
WHQLUODFDSDFLWDWDGHTXDGDG¶DFRUGDPEOHVFDUDFWHUtVWLTXHVLFRPSOH[LWDWGHO¶REUD
$VVLJQDUDO¶REUDHOVPHGLVKXPDQVLPDWHULDOVTXHODVHYDLPSRUWjQFLDKRUHTXHUHL[L
)RUPDOLW]DUOHVVXEFRQWUDFWDFLRQVGHGHWHUPLQDGHVSDUWVRLQVWDOāODFLRQVGHO¶REUDGLQVGHOV
OtPLWVHVWDEOHUWVHQHO&RQWUDFWHLFRQIRUPHDPEODOOHLGHODVXEFRQWUDFWDFLyLHO5HLDO
'HFUHW
5HGDFWDULVLJQDUHO3ODGH6HJXUHWDWL6DOXWTXHGHVHQYROXSLO¶(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXWGHO
3URMHFWH(O6XEFRQWUDFWLVWDSRGUjLQFRUSRUDUHOVVXJJHULPHQWVGHPLOORUDFRUUHVSRQHQWVDOD
VHYD HVSHFLDOLW]DFLy HQ HO 3OD GH 6HJXUHWDW L 6DOXW GHO &RQWUDFWLVWD L SUHVHQWDUORV D
O¶DSURYDFLyGHO&RRUGLQDGRUGH6HJXUHWDW
(OUHSUHVHQWDQWOHJDOGHO&RQWUDFWLVWDVLJQDUjO¶$FWDG¶$SURYDFLyGHO3ODGH6HJXUHWDWL6DOXW
FRQMXQWDPHQWDPEHO&RRUGLQDGRUGH6HJXUHWDW
6LJQDUO¶$FWDGH5HSODQWHLJRFRPHQoDPHQWLO¶$FWDGH5HFHSFLyGHO¶REUD
$SOLFDUjHOV3ULQFLSLVGHO $FFLy3UHYHQWLYDTXHUHFXOOO DUWLFOHGHOD/OHLGH3UHYHQFLyGH
5LVFRV /DERUDOV HQ SDUWLFXODU HQ GHVHQYROXSDU OHV WDVTXHV R DFWLYLWDWV LQGLFDGHV HQ
O HVPHQWDWDUWLFOHGHO5'
N  &RPSOLULIHUFRPSOLUDOVHXSHUVRQDODOOzHVWDEOHUWHQHO3ODGH6HJXUHWDWL6DOXW 366 
O  &RPSOLUODQRUPDWLYDHQPDWqULDGHSUHYHQFLyGHULVFRVODERUDOVWHQLQWHQFRPSWHVL
V HVFDX OHV REOLJDFLRQV TXH IDQ UHIHUqQFLD D OD FRRUGLQDFLy G DFWLYLWDWV HPSUHVDULDOV
SUHYLVWHVHQO DUWLFOHGHOD/OHLGH3UHYHQFLyGH5LVFRV/DERUDOVLHQFRQVHTqQFLD
FRPSOLU HO 5'  L WDPEp FRPSOLU OHV GLVSRVLFLRQV PtQLPHV HVWDEOHUWHV HQ
O DQQH[,9GHO5'GXUDQWO H[HFXFLyGHO REUD
P  ,QIRUPDULIDFLOLWDUOHVLQVWUXFFLRQVDGHTXDGHVDOVWUHEDOODGRUVDXWzQRPVVREUHWRWHVOHV
PHVXUHVTXHV KDJLQG DGRSWDUSHOTXHIDDODVHJXUHWDWLVDOXWDO REUD
Q  $WHQGUH OHV LQGLFDFLRQV L FRPSOLU OHV LQVWUXFFLRQV GHO &RRUGLQDGRU HQ PDWqULD GH
VHJXUHWDWLVDOXWGXUDQWO H[HFXFLyGHO REUDLVLpVHOFDVGHOD'LUHFFLy)DFXOWDWLYD
(OV &RQWUDFWLVWHV L 6XEFRQWUDFWLVWHV VHUDQ UHVSRQVDEOHV GH O H[HFXFLy FRUUHFWD GH OHV
PHVXUHV SUHYHQWLYHV IL[DGHV HQ HO 3OD GH 6HJXUHWDW L 6DOXW  366  HQ UHODFLy DPE OHV
REOLJDFLRQVTXHFRUUHVSRQHQGLUHFWDPHQWDHOOVRVLHVFDXDOVWUHEDOODGRUVDXWzQRPVTXH
KDJLQFRQWUDFWDW
$PpVHOV&RQWUDFWLVWHVL6XEFRQWUDFWLVWHVUHVSRQGUDQVROLGjULDPHQWGHOHVFRQVHTqQFLHV
TXHHVGHULYLQGHO LQFRPSOLPHQWGHOHVPHVXUHVSUHYLVWHVDO3ODDOVWHUPHVGHO DSDUWDWGH
O DUWLFOHGHOD/OHLGH3UHYHQFLyGH5LVFRV/DERUDOV
(O &RQWUDFWLVWD SULQFLSDO KDXUj GH YLJLODU HO FRPSOLPHQW GH OD QRUPDWLYD GH SUHYHQFLy GH
ULVFRVODERUDOVSHUSDUWGHOHVHPSUHVHV6XEFRQWUDFWLVWHV
$EDQVGHO¶LQLFLGHO¶DFWLYLWDWDO¶REUDHO&RQWUDFWLVWDSULQFLSDOH[LJLUjDOV6XEFRQWUDFWLVWHVTXH
DFUHGLWLQ SHU HVFULW TXH KDQ UHDOLW]DW SHU DOV WUHEDOOV D UHDOLW]DU O¶DYDOXDFLy GH ULVFRV L OD
SODQLILFDFLyGHODVHYDDFWLYLWDWSUHYHQWLYD$L[tPDWHL[HO&RQWUDFWLVWDSULQFLSDOH[LJLUjDOV
6XEFRQWUDFWLVWHVTXHDFUHGLWLQSHUHVFULWTXHKDQFRPSOHUWOHVVHYHVREOLJDFLRQVHQPDWqULD
G¶LQIRUPDFLyLIRUPDFLyUHVSHFWHDOVWUHEDOODGRUVTXHKDJLQGHSUHVWDUVHUYHLDO¶REUD
(O&RQWUDFWLVWDSULQFLSDOKDXUjGHFRPSURYDUTXHHOV6XEFRQWUDFWLVWHVTXHFRQFRUUHQDO¶REUD
KDQHVWDEOHUWHQWUHHOOVHOVPHGLVQHFHVVDULVGHFRRUGLQDFLy 
/HVUHVSRQVDELOLWDWVGHO&RRUGLQDGRUGHOD'LUHFFLy)DFXOWDWLYDLGHO3URPRWRUQRH[LPLUDQGH
OHVVHYHVUHVSRQVDELOLWDWVDOV&RQWUDFWLVWHVLDO6XEFRQWUDFWLVWHV
(O&RQVWUXFWRUVHUjUHVSRQVDEOHGHODFRUUHFWDH[HFXFLyGHOVWUHEDOOVPLWMDQoDQWO DSOLFDFLyGH
3URFHGLPHQWVL0qWRGHVGH7UHEDOOLQWUtQVHFDPHQWVHJXUV 6(*85(7$7,17(*5$'$ SHU
DVVHJXUDUODLQWHJULWDWGHOHVSHUVRQHVHOVPDWHULDOVLHOVPLWMDQVDX[LOLDUVIHWVVHUYLUDO REUD
(O&RQWUDFWLVWDSULQFLSDOIDFLOLWDUjSHUHVFULWDO LQLFLGHO REUDHOQRPGHO'LUHFWRU7qFQLFTXH
VHUjFUHGLWRUGHODFRQIRUPLWDWGHO&RRUGLQDGRULGHOD'LUHFFLy)DFXOWDWLYD(O'LUHFWRU7qFQLF
SRGUjH[HUFLUVLPXOWjQLDPHQWHOFjUUHFGH&DSG 2EUDREpGHOHJDUj  O HVPHQWDGDIXQFLyD
DOWUH WqFQLF &DS G 2EUD DPE FRQHL[HPHQWV FRQWUDVWDWV L VXILFLHQWV GH FRQVWUXFFLy D SHX
G REUD(O'LUHFWRU7qFQLFRHQDEVqQFLDHO&DSG 2EUDRO (QFDUUHJDW*HQHUDORVWHQWDUDQ
VXFFHVVLYDPHQWODSUHODFLyGHUHSUHVHQWDFLyGHO&RQWUDFWLVWDDO REUD
(O UHSUHVHQWDQW GHO &RQWUDFWLVWD D O REUD DVVXPLUj OD UHVSRQVDELOLWDW GH O H[HFXFLy GH OHV
DFWLYLWDWVSUHYHQWLYHVLQFORVHVDOSUHVHQW3OHFLHOVHXQRPILJXUDUjDO/OLEUHG ,QFLGqQFLHV
6HUjUHVSRQVDELOLWDWGHO&RQWUDFWLVWDLGHO  'LUHFWRU7qFQLFRGHO&DSG 2EUDLR(QFDUUHJDW
HQ HO VHX FDV O LQFRPSOLPHQW GH OHV PHVXUHV SUHYHQWLYHV D O REUD L HQWRUQ PDWHULDO GH
FRQIRUPLWDWDODQRUPDWLYDOHJDOYLJHQW
3jJLQD  
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(O&RQWUDFWLVWDWDPEpVHUjUHVSRQVDEOHGHODUHDOLW]DFLyGHO3ODGH6HJXUHWDWL6DOXW 366 
DL[t FRP GH O HVSHFtILFD YLJLOjQFLD L VXSHUYLVLy GH VHJXUHWDW WDQW GHO SHUVRQDO SURSL FRP
VXEFRQWUDFWDW DL[t FRP GH IDFLOLWDU OHV PHVXUHV VDQLWjULHV GH FDUjFWHU SUHYHQWLX ODERUDO
IRUPDFLy LQIRUPDFLy L FDSDFLWDFLy GHO SHUVRQDO FRQVHUYDFLy L UHSRVLFLy GHOV HOHPHQWV GH
SURWHFFLy SHUVRQDO GHOV WUHEDOODGRUV FjOFXO L GLPHQVLRQV GHOV 6LVWHPHV GH 3URWHFFLRQV
&ROāOHFWLYHV L HQ HVSHFLDO OHV EDUDQHV L SDVVDUHOāOHV FRQGHPQD GH IRUDWV YHUWLFDOV L
KRULW]RQWDOVVXVFHSWLEOHVGHSHUPHWUHODFDLJXGDGHSHUVRQHVRREMHFWHVFDUDFWHUtVWLTXHVGH
OHVHVFDOHVLHVWDELOLWDWGHOVHVJODRQVLUHFRO]DGRUVRUGUHLQHWHMDGHOHV]RQHVGHWUHEDOO
HQOOXPHQDW L YHQWLODFLy GHOV OORFV GH WUHEDOO EDVWLGHV DSXQWDODPHQWV HQFRIUDWV L
HVWLQWRODPHQWV DSOHFV L HPPDJDW]HPDWJHV GH PDWHULDOV RUGUH G H[HFXFLy GHOV WUHEDOOV
FRQVWUXFWLXV VHJXUHWDW GH OHV PjTXLQHV JUXHV DSDUHOOV G HOHYDFLy PHVXUHV DX[LOLDUV L
HTXLSV GH WUHEDOO HQ JHQHUDO GLVWjQFLD L ORFDOLW]DFLy G HVWHVD L FDQDOLW]DFLRQV GH OHV
FRPSDQ\LHV VXEPLQLVWUDGRUHV DL[t FRP TXDOVHYRO DOWUH PHVXUD GH FDUjFWHU JHQHUDO L
G¶REOLJDWFRPSOLPHQWVHJRQVODQRUPDWLYDOHJDOYLJHQWLHOVFRVWXPVGHOVHFWRULTXHSXJXL
DIHFWDUDDTXHVWFHQWUHGHWUHEDOO 
(OFRQWUDFWLVWDKDGHGHVLJQDUODSUHVqQFLDGHUHVXUVRVSUHYHQWLXVLHVGHWHUPLQDUjODIRUPD
GHGXUORVDWHUPHHQHOSODGHVHJXUHWDWLVDOXWVHJRQVODGLVSRVLFLyDGGLFLRQDOFDWRU]HQDGH
OD/OHLGHGHQRYHPEUHGHSUHYHQFLyGHULVFRVODERUDOVLGHVHQYROXSDGDSHO5HLDO
'HFUHW
(O'LUHFWRU7qFQLF RHO&DSG 2EUD YLVLWDUDQO REUDFRPDPtQLPDPEXQDFDGqQFLDGLjULDL
KDXUDQGHGRQDUOHVLQVWUXFFLRQVSHUWLQHQWVDO (QFDUUHJDW*HQHUDOTXHKDXUjGHVHUXQD
SHUVRQDGHSURYDGDFDSDFLWDWSHOFjUUHFKDXUjG¶HVWDUSUHVHQWDO REUDGXUDQWODUHDOLW]DFLy
GHWRW HO WUHEDOOTXH V H[HFXWL6HPSUH TXH VLJXLSUHFHSWLXLQRH[LVWHL[LDOWUD GHVLJQDGDD
O HIHFWHV HQWHQGUjTXHO (QFDUUHJDW*HQHUDOpVDOPDWHL[WHPSVHO6XSHUYLVRU*HQHUDOGH
6HJXUHWDW L 6DOXW GHO &HQWUH GH 7UHEDOO SHU SDUW GHO &RQWUDFWLVWD DPE LQGHSHQGqQFLD GH
TXDOVHYRODOWUHUHTXLVLWIRUPDO
/ DFFHSWDFLy H[SUHVVD R WjFLWD GHO &RQWUDFWLVWD SUHVVXSRVD TXH DTXHVW KD UHFRQHJXW
O HPSODoDPHQW GHO WHUUHQ\ OHV FRPXQLFDFLRQV DFFHVVRV DIHFWDFLy GH VHUYHLV
FDUDFWHUtVWLTXHVGHOWHUUHQ\PLGHVGHVHJXUHWDWVQHFHVVjULHVHWFLQRSRGUjDOāOHJDUHQHO
IXWXULJQRUjQFLDG DTXHVWHVFLUFXPVWjQFLHV
(O&RQWUDFWLVWDKDXUjGHGLVSRVDUGHOHVSzOLVVHVG DVVHJXUDQoDQHFHVVjULDSHUD  FREULUOHV
UHVSRQVDELOLWDWVTXHSXJXLQHVGHYHQLUSHUPRWLXVGHO REUDLHOVHXHQWRUQLVHUjUHVSRQVDEOH
GHOVGDQ\VLSUHMXGLFLVGLUHFWHVRLQGLUHFWHVTXHSXJXLRFDVLRQDUDWHUFHUVWDQWSHURPLVVLy
FRPSHUQHJOLJqQFLDLPSUXGqQFLDRLPSHUtFLDSURIHVVLRQDOGHOSHUVRQDODOVHXFjUUHFDL[t
FRPGHO6XEFRQWUDFWLVWHVLQGXVWULDOVLRWUHEDOODGRUVDXWzQRPVTXHLQWHUYLQJXLQDO REUD
/HV LQVWUXFFLRQV L RUGUHV TXH GRQL OD 'LUHFFLy G¶2EUD R 'LUHFFLy )DFXOWDWLYD VHUDQ
QRUPDOPHQWYHUEDOVWHQLQWIRUoDSHUREOLJDUDWRWVHOVHIHFWHV(OVGHVYLDPHQWVUHVSHFWHDO
FRPSOLPHQWGHO3ODGH6HJXUHWDWL6DOXWV DQRWDUDQSHO&RRUGLQDGRUDO/OLEUHG¶,QFLGqQFLHV 
(Q FDV G¶LQFRPSOLPHQW UHLWHUDW GHOV FRPSURPLVRV GHO 3OD GH 6HJXUHWDW L 6DOXW 366  HO
&RRUGLQDGRU L 7qFQLFV GH OD 'LUHFFLy G¶2EUD R 'LUHFFLy )DFXOWDWLYD &RQVWUXFWRU 'LUHFWRU
7qFQLF&DSG 2EUD(QFDUUHJDW6XSHUYLVRUGH6HJXUHWDW'HOHJDW6LQGLFDOGH3UHYHQFLyR
HOV UHSUHVHQWDQWV GHO 6HUYHL GH 3UHYHQFLy SURSL R FRQFHUWDW  GHO &RQWUDFWLVWD LR
6XEFRQWUDFWLVWHV WHQHQ HO GUHW D IHU FRQVWDU DO /OLEUH G ,QFLGqQFLHV WRW DOOz TXH FRQVLGHUL
G LQWHUqVSHUDUHFRQGXLUODVLWXDFLyDOVjPELWVSUHYLVWRVDO3ODGH6HJXUHWDWL6DOXWGHO REUD
/HVFRQGLFLRQVGHVHJXUHWDWLVDOXWGHOSHUVRQDOGLQVGHO REUDLHOVVHXVGHVSODoDPHQWVDR
GHVGHOVHXGRPLFLOLSDUWLFXODUVHUDQUHVSRQVDELOLWDWGHOV&RQWUDFWLVWHVLR6XEFRQWUDFWLVWHV
DL[tFRPGHOVSURSLVWUHEDOODGRUV$XWzQRPV 
7DPEpVHUjUHVSRQVDELOLWDWGHO&RQWUDFWLVWDHOWDQFDPHQWSHULPHWUDOGHOUHFLQWHGHO REUDL
SURWHFFLyGHOD PDWHL[D HOFRQWUROLUHJODPHQWLQWHUQ GHSROLFLDDO HQWUDGDSHUD HYLWDU OD
LQWURPLVVLyLQFRQWURODGDGHWHUFHUVDOLHQVLFXULRVRVODSURWHFFLyG DFFHVVRVLO RUJDQLW]DFLy
GH]RQHVGHSDVDPEGHVWLQDFLyDOVYLVLWDQWVGHOHVRILFLQHVG REUD
(O&RQWUDFWLVWDKDXUjGHGLVSRVDUG XQVHQ]LOOSHUzHIHFWLX3ODG (PHUJqQFLDSHUDO REUDHQ
SUHYLVLy G LQFHQGLV SOXJHV JODoDGHV YHQW HWF TXH SXJXLQ SRVDU HQ VLWXDFLy GH ULVF DO
SHUVRQDOG REUDDWHUFHUVRDOVPHGLVHLQVWDOāODFLRQVGHODSUzSLDREUDROLPtWURIV
(O &RQWUDFWLVWD LR 6XEFRQWUDFWLVWHV WHQHQ DEVROXWDPHQW SURKLELW O ~V G H[SORVLXV VHQVH
DXWRULW]DFLyHVFULWDGHOD'LUHFFLyG¶2EUDR'LUHFFLy)DFXOWDWLYD
/DXWLOLW]DFLyGHJUXHVHOHYDGRUVRG DOWUHVPjTXLQHVHVSHFLDOVHVUHDOLW]DUjSHURSHUDULV
HVSHFLDOLW]DWVLSRVVHwGRUVGHOFDUQHWGHJUXDWRUUHGHOWtWROG¶RSHUDGRUGHJUXDPzELOLHQ
3jJLQD  





DOWUHV FDVRV O¶DFUHGLWDFLy TXH FRUUHVSRQJXL VRWD OD VXSHUYLVLy G XQ WqFQLF HVSHFLDOLW]DW L
FRPSHWHQW D FjUUHF GHO &RQWUDFWLVWD (O &RRUGLQDGRU UHEUj XQD FRSLD GH FDGD WtWRO
G KDELOLWDFLy VLJQDW SHU O RSHUDGRU GH OD PjTXLQD L GHO UHVSRQVDEOH WqFQLF TXH DXWRULW]D
O KDELOLWDFLyDYDODQWKLODLGRQHwWDWG DTXHOOSHUDUHDOLW]DUODVHYDIHLQDHQDTXHVWDREUDHQ
FRQFUHW
7RW RSHUDGRU GH JUXD PzELO KDXUj G HVWDU HQ SRVVHVVLy GHO FDUQHW GH JUXLVWD VHJRQV
O ,QVWUXFFLy7qFQLFD&RPSOHPHQWDULD 0,($(0 DSURYDGDSHU5'H[SHGLWSHO
zUJDQ FRPSHWHQW R HQ HO VHX GHIHFWH FHUWLILFDW GH IRUPDFLy FRP D RSHUDGRU GH JUXD GH
O ,QVWLWXW*DXGtGHOD&RQVWUXFFLyRHQWLWDWVLPLODUWRWHOOSHUJDUDQWLUHOWRWDOFRQHL[HPHQWGHOV
HTXLSV GH WUHEDOOV GH IRUPD TXH HV SXJXL JDUDQWLU HO Pj[LP GH VHJXUHWDW D OHV WDVTXHV D
GHVHQYROXSDU
(O GHOHJDW GHO FRQWUDFWLVWD KDXUj GH FHUWLILFDU TXH WRW RSHUDGRU GH JUXD PzELO HV WURED HQ
SRVVHVVLy GHO FDUQHW GH JUXLVWD VHJRQV HVSHFLILFDFLRQV GHO SDUjJUDI DQWHULRU DL[t PDWHL[
KDXUj GH FHUWLILFDU TXH WRWHV OHV JUXHV PzELOV TXH V XWLOLW]LQ D O REUD FRPSOHL[HQ WRWHV L
FDGDVFXQHVGHO HVSHFLILFDFLRQVHVWDEOHUWHVDO ,7& 0,($(0 






7UHEDOODGRUV$XWzQRPV
3HUVRQDItVLFDGLIHUHQWDO&RQWUDFWLVWDLR6XEFRQWUDFWLVWDTXHUHDOLW]DUjGHIRUPDSHUVRQDOLGLUHFWD
XQD DFWLYLWDW SURIHVVLRQDO VHQVH FDS VXEMHFFLy D XQ FRQWUDFWH GH WUHEDOO L TXH DVVXPHL[
FRQWUDFWXDOPHQWGDYDQWHO  3URPRWRUHO&RQWUDFWLVWDRHO6XEFRQWUDFWLVWDHOFRPSURPtVGHUHDOLW]DU
GHWHUPLQDGHVSDUWVRLQVWDOāODFLRQVGHO¶REUD

&RPSHWqQFLHVHQPDWqULDGH6HJXUHWDWL6DOXWGHO7UHEDOODGRU$XWzQRP

 $SOLFDUHOV3ULQFLSLVGHO $FFLy3UHYHQWLYDTXHHVUHFXOOHQHQO DUWLFOHGHOD/OHLGH3UHYHQFLyGH
5LVFRV/DERUDOVHQSDUWLFXODUHQGHVHQYROXSDUOHVWDVTXHVRDFWLYLWDWVLQGLFDGHVHQO DUWLFOH
GHO5'
  &RPSOLU OHV GLVSRVLFLRQV PtQLPHV GH VHJXUHWDW L VDOXW TXH HVWDEOHL[ O DQQH[ ,9 GHO 5'
GXUDQWO H[HFXFLyGHO REUD
 &RPSOLUOHVREOLJDFLRQVHQPDWqULDGHSUHYHQFLyGHULVFRVTXHHVWDEOHL[SHOVWUHEDOODGRUVO DUWLFOH
GHOD/OHLGH3UHYHQFLyGH5LVFRV/DERUDOV
 $MXVWDUODVHYDDFWXDFLyHQO REUDFRQIRUPHDOVGHXUHVGHFRRUGLQDFLyG DFWLYLWDWVHPSUHVDULDOV
HVWDEOHUWVHQO DUWLFOHGHOD/OHLGH3UHYHQFLyGH5LVFRV/DERUDOVSDUWLFLSDQWHQSDUWLFXODUHQ
TXDOVHYROPHVXUDG DFWXDFLyFRRUGLQDGDTXHV KDJLHVWDEOHUW
  8WLOLW]DUHOVHTXLSVGHWUHEDOOG DFRUGDPEDOOzGLVSRVDWHQHO5'GHGHMXOLRO
SHOTXDOV HVWDEOHL[HQOHVGLVSRVLFLRQVPtQLPHVGHVHJXUHWDWLVDOXWSHUDODXWLOLW]DFLyGHOVHTXLSV
GHWUHEDOOSHUSDUWGHOVWUHEDOODGRUV
 (VFROOLULXWLOLW]DUHOVHTXLSVGHSURWHFFLyLQGLYLGXDOVHJRQVSUHYHXHO5'GHGH
PDLJ VREUH GLVSRVLFLRQV PtQLPHV GH VHJXUHWDW L VDOXW UHODWLYD D OD XWLOLW]DFLy GHOV HTXLSV GH
SURWHFFLyLQGLYLGXDOSHUSDUWGHOVWUHEDOODGRUV
 $WHQGUHOHVLQGLFDFLRQVLFRPSOLUOHVLQVWUXFFLRQVGHO&RRUGLQDGRUHQPDWqULDGHVHJXUHWDWLGH
VDOXWGXUDQWO H[HFXFLyGHO REUDLGHOD'LUHFFLyG¶2EUDR'LUHFFLy)DFXOWDWLYDVLQ KLKD
 (OVWUHEDOODGRUVDXWzQRPVKDXUDQGHFRPSOLUDOOzHVWDEOHUWHQHO3ODGH6HJXUHWDWL6DOXW 366 
R  /D PDTXLQjULD HOV DSDUHOOV L OHV HLQHV TXH V XWLOLW]HQ D O REUD KDQ GH UHVSRQGUH D OHV
SUHVFULSFLRQV GH VHJXUHWDW L VDOXW HTXLYDOHQWV L SUzSLHV GHOV HTXLSDPHQWV GH WUHEDOO TXH
O HPSUHVDUL&RQWUDFWLVWDSRVDDGLVSRVLFLyGHOVVHXVWUHEDOODGRUV
S  (OV DXWzQRPV L HOV HPSUHVDULV TXH H[HUFHL[HQ SHUVRQDOPHQW XQD DFWLYLWDW D O REUD KDQ
G XWLOLW]DU HTXLSDPHQW GH SURWHFFLy LQGLYLGXDO DSURSLDW L UHVSHFWDU HO PDQWHQLPHQW HQ
FRQGLFLRQV G HILFjFLD GHOV GLIHUHQWV VLVWHPHV GH SURWHFFLy FROāOHFWLYD LQVWDOāODWV D O REUD
VHJRQVHOULVFTXHV KDGHSUHYHQLULO HQWRUQGHOWUHEDOO





7UHEDOODGRUV
3HUVRQDItVLFDGLIHUHQWDO&RQWUDFWLVWD  6XEFRQWUDFWLVWDLR7UHEDOODGRU$XWzQRPTXHUHDOLW]DUjGH
IRUPDSHUVRQDOLGLUHFWDXQDDFWLYLWDWSURIHVVLRQDOUHPXQHUDGDSHUFRPSWHDOLqDPEVXEMHFFLyDXQ
FRQWUDFWHODERUDOLTXHDVVXPHL[FRQWUDFWXDOPHQWGDYDQWO¶HPSUHVDULHOFRPSURPtVGHGHVHQYROXSDU
D O¶REUD OHV DFWLYLWDWV FRUUHVSRQHQWV D OD VHYD FDWHJRULD L HVSHFLDOLWDW SURIHVVLRQDO VHJXLQW OHV
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LQVWUXFFLRQVG¶DTXHOO

&RPSHWqQFLHVHQPDWqULDGH6HJXUHWDWL6DOXWGHO7UHEDOODGRU

 (OGHXUHG REHLUOHVLQVWUXFFLRQVGHO&RQWUDFWLVWDHQDOOzUHODWLXD6HJXUHWDWL6DOXW
 (OGHXUHG LQGLFDUHOVSHULOOVSRWHQFLDOV
 7pUHVSRQVDELOLWDWGHOVDFWHVSHUVRQDOV
 7pHO  GUHWDUHEUHLQIRUPDFLyDGHTXDGDLFRPSUHQVLEOHLDIRUPXODUSURSRVWHVHQUHODFLyDOD
VHJXUHWDWLVDOXWHQHVSHFLDOVREUHHO3ODGH6HJXUHWDWL6DOXW 366 
 7pHOGUHWDODFRQVXOWDLSDUWLFLSDFLyG DFRUGDPEO DUWLFOHGHOD/OHLGH3UHYHQFLyGH5LVFRV
/DERUDOV
 7pHOGUHWD  DGUHoDUVHDO DXWRULWDWFRPSHWHQW
 7pHOGUHWDLQWHUURPSUHHOWUHEDOOHQFDVGHSHULOOLPPLQHQWLVHULyVSHUDODVHYDLQWHJULWDWLODGHOV
VHXVFRPSDQ\VRWHUFHUVDOLHQVDO REUD
 7pHOGUHWGHIHUXVLHO  IUXLWG¶XQHVLQVWDOāODFLRQVSURYLVLRQDOVGH6DOXEULWDWL&RQIRUWSUHYLVWHV
HVSHFLDOPHQWSHO SHUVRQDOG¶REUD VXILFLHQWVDGHTXDGHVLGLJQHV GXUDQWHO WHPSVTXHGXUL OD
VHYDSHUPDQqQFLDDO¶REUD 


(Q HO FDV TXH HO FRQWUDFWLVWD QR QRWLILTXL SHU HVFULW HO GHVFREULPHQW G¶HUUDGHV RPLVVLRQV
GLVFUHSjQFLHVRFRQWUDGLFFLRQVDL[zQRWDQVROVQRO¶H[LPHL[GHO¶REOLJDFLyG¶DSOLFDUOHVPHVXUHVGH
6HJXUHWDWL6DOXWUDRQDEOHPHQWH[LJLEOHVSHUODUHJODPHQWDFLyYLJHQWHOVXVRVLODSUD[LKDELWXDOGHOD
6HJXUHWDW ,QWHJUDGD HQ OD FRQVWUXFFLy TXH VLJXLQ PDQLIHVWDPHQW LQGLVSHQVDEOHV SHU GXU D WHUPH
O¶HVSHULWRODLQWHQFLySRVDGDHQHO3URMHFWHLO¶(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXWVLQRTXHKDXUDQGHVHU
PDWHULDOLW]DWV FRP VL KDJXHVVLQ HVWDW FRPSOHWHV L FRUUHFWDPHQW HVSHFLILFDGHV HQ HO 3URMHFWH L HO
FRUUHVSRQHQW(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXW

7RWHVOHVSDUWVGHOFRQWUDFWHV¶HQWHQHQFRPSOHPHQWjULHVHQWUHVLSHUODTXDOFRVDTXDOVHYROWUHEDOO
UHTXHULWHQXQVROGRFXPHQWHQFDUDTXHQRHVWLJXLHVPHQWDWHQFDSDOWUHWLQGUjHOPDWHL[FDUjFWHU
FRQWUDFWXDOTXHVLV¶KDJXpVUHFROOLWHQWRWV





(O &RRUGLQDGRU GH 6HJXUHWDW D OD YLVWD GHOV FRQWLQJXWV GHO 3OD GH 6HJXUHWDW L 6DOXW DSRUWDW SHO
&RQWUDFWLVWDFRPGRFXPHQWGHJHVWLySUHYHQWLYDG¶DGDSWDFLyGHODVHYDSUzSLDµµFXOWXUDSUHYHQWLYD
LQWHUQDG¶HPSUHVD¶µHOGHVHQYROXSDPHQWGHOVFRQWLQJXWVGHO3URMHFWHLO¶(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXW
SHU O¶H[HFXFLy PDWHULDO GH O¶REUD SRGUj LQGLFDU HQ O¶$FWD G¶$SURYDFLy GHO 3OD GH 6HJXUHWDW OD
GHFODUDFLyH[SUHVVDGHVXEVLVWqQFLDG¶DTXHOOVDVSHFWHVTXHSXJXLQHVWDUDFULWHULGHO&RRUGLQDGRU
PLOORUGHVHQYROXSDWVHQO¶(VWXGLGH6HJXUHWDWFRPDPSOLDGRUVLFRPSOHPHQWDULVGHOVFRQWLQJXWVGHO
3ODGH6HJXUHWDWL6DOXWGHO&RQWUDFWLVWD

(OV3URFHGLPHQWV2SHUDWLXVLR$GPLQLVWUDWLXVGH6HJXUHWDWTXHSXJHVVLQUHGDFWDUHO&RRUGLQDGRU
GH6HJXUHWDWL6DOXWDPESRVWHULRULWDWDO¶$SURYDFLyGHO3ODGH6HJXUHWDWL6DOXWWLQGUjODFRQVLGHUDFLy
GHGRFXPHQWGHGHVHQYROXSDPHQWGHO¶(VWXGLL3ODGH6HJXUHWDWHVVHQWSHUWDQWYLQFXODQWVSHUOHV
SDUWVFRQWUDFWDQWV


 '2&80(17$&,Ï35(9(17,9$'(&$5¬&7(5&2175$&78$/






,QWHUSUHWDFLyGHOVGRFXPHQWVYLQFXODQWVHQPDWqULDGH6HJXUHWDWL6DOXW
([FHSWH HQ HO FDV TXH O¶HVFULSWXUD GHO &RQWUDFWH R 'RFXPHQW GH &RQYHQL &RQWUDFWXDO KR LQGLTXL
HVSHFtILFDPHQW G¶DOWUD PDQHUD O¶RUGUH GH SUHODFLy GHOV 'RFXPHQWV FRQWUDFWXDOV HQ PDWqULD GH
6HJXUHWDWL6DOXWSHUDTXHVWDREUDVHUjHOVHJHQW

 (VFULSWXUDGHO&RQWUDFWHR'RFXPHQWGHO&RQYHQL&RQWUDFWXDO
 %DVHVGHO&RQFXUV
 3OHF GH 3UHVFULSFLRQV SHU OD 5HGDFFLy GHOV (VWXGLV GH 6HJXUHWDW L 6DOXW L OD &RRUGLQDFLy GH
6HJXUHWDWLVDOXWHQIDVHVGH3URMHFWHLRG¶2EUD
 3OHFGH&RQGLFLRQV*HQHUDOVGHO3URMHFWHLGHO¶(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXW
 3OHFGH&RQGLFLRQV)DFXOWDWLYHVL(FRQzPLTXHVGHO3URMHFWHLGHO¶(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXW
 3URFHGLPHQWV 2SHUDWLXV GH 6HJXUHWDW L 6DOXW LR 3URFHGLPHQWV GH FRQWURO $GPLQLVWUDWLX GH
6HJXUHWDWUHGDFWDWVGXUDQWODUHGDFFLyGHO3URMHFWHLRGXUDQWO¶([HFXFLyPDWHULDOGHO¶2EUDSHO
&RRUGLQDGRUGH6HJXUHWDW
 3OjQROVL'HWDOOV*UjILFVGHO¶(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXW
 3ODG¶$FFLy3UHYHQWLYDGHO¶HPSUHVDULFRQWUDFWLVWD
 3ODGH6HJXUHWDWL6DOXWGHGHVHQYROXSDPHQWGHO¶(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXWGHO&RQWUDFWLVWDSHU
O¶REUDHQTHVWLy
 3URWRFROVSURFHGLPHQWV PDQXDOVLR1RUPHVGH6HJXUHWDW L6DOXW LQWHUQDGHO&RQWUDFWLVWD LR
6XEFRQWUDFWLVWHVG¶DSOLFDFLyHQO¶REUD

)HWDDTXHVWDH[FHSFLyHOVGLIHUHQWVGRFXPHQWVTXHFRQVWLWXHL[HQHO&RQWUDFWHVHUDQFRQVLGHUDWV
FRPP~WXDPHQWH[SOLFDWLXVSHUzHQHOFDVG¶DPELJLWDWVRGLVFUHSjQFLHVLQWHUSUHWDWLYHVGHWHPHV
UHODFLRQDWV DPE OD 6HJXUHWDW VHUDQ DFODULGHV L FRUUHJLGHV SHO 'LUHFWRU G¶2EUD TXL GHVSUqV GH
FRQVXOWDUDPEHO&RRUGLQDGRUGH6HJXUHWDWIDUjO¶~VGHODVHYDIDFXOWDWG¶DFODULUDO&RQWUDFWLVWDOHV
LQWHUSUHWDFLRQVSHUWLQHQWV

6LHQHOPDWHL[VHQWLWHO&RQWUDFWLVWDGHVFREUHL[HUUDGHVRPLVVLRQVGLVFUHSjQFLHVRFRQWUDGLFFLRQV
WLQGUjTXHQRWLILFDUKRLPPHGLDWDPHQWSHUHVFULWDO'LUHFWRUG¶2EUDTXLGHVSUqVGHFRQVXOWDUDPEHO
&RRUGLQDGRU GH 6HJXUHWDW DFODULUj UjSLGDPHQW WRWV HOV DVVXPSWHV QRWLILFDQW OD VHYD UHVROXFLy DO
&RQWUDFWLVWD4XDOVHYROWUHEDOOUHODFLRQDWDPEWHPHVGH6HJXUHWDWL6DOXWTXHKDJXpVHVWDWH[HFXWDW
SHO&RQWUDFWLVWDVHQVHSUqYLDDXWRULW]DFLyGHO'LUHFWRUG¶2EUDRGHO&RRUGLQDGRUGH6HJXUHWDWVHUj
UHVSRQVDELOLWDWGHO&RQWUDFWLVWDUHVWDQWHO'LUHFWRUG¶2EUDLHO&RRUGLQDGRUGH6HJXUHWDWH[LPLWVGH
TXDOVHYROUHVSRQVDELOLWDWGHULYDGDGHOHVFRQVHTqQFLHVGHOHVPHVXUHVSUHYHQWLYHVWqFQLFDPHQW
LQDGHTXDGHVTXHKDJLQSRJXW  DGRSWDUHO&RQWUDFWLVWDSHOVHXFRPSWH






3jJLQD  

9LJqQFLDGHO (VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXW




3ODGH6HJXUHWDWL6DOXWGHO&RQWUDFWLVWD
'¶DFRUGDOTXHHVGLVSRVDHO5'FDGDFRQWUDFWLVWDHVWjREOLJDWDUHGDFWDUDEDQVGH
O¶LQLFLGHOVVHXVWUHEDOOVDO¶REUDXQ3ODGH6HJXUHWDWL6DOXWDGDSWDQWDTXHVW(66DOVVHXVPHGLV
PqWRGHV G H[HFXFLy L DO µµ3/$ '¶$&&,Ï 35(9(17,9$ ,17(51$ '¶(035(6$¶µ UHDOLW]DW GH
FRQIRUPLWDWDO5'µµ//(,'(35(9(1&,Ï'(5,6&26/$%25$/6¶µ $UWVDSL 
  

(O &RQWUDFWLVWD HQ HO VHX 3OD GH 6HJXUHWDW L 6DOXW HVWj REOLJDW D LQFORXUH HOV UHTXLVLWV IRUPDOV
HVWDEOHUWVDO¶$UWGHO5'QRREVWDQWHO&RQWUDFWLVWDWpSOHQDOOLEHUWDWSHUHVWUXFWXUDU
IRUPDOPHQWDTXHVW3ODGH6HJXUHWDWL6DOXW    

(O&RQWUDFWLVWDHQHOVHX3ODGH6HJXUHWDWL6DOXW  DGMXQWDUjFRPDPtQLPHOVSOjQROVVHJHQWV
DPEHOVFRQWLQJXWVTXHHQFDGDFDVV¶LQGLTXHQ


3OjQROR3OjQROVGHVLWXDFLyDPEOHVFDUDFWHUtVWLTXHVGHO¶HQWRUQ,QGLFDQW

 8ELFDFLyGHOVVHUYHLVS~EOLFV
 (OHFWULFLWDW
 &ODYHJXHUDP
 $LJXDSRWDEOH
 *DV
 2OHRGXFWHV
 $OWUHV
 6LWXDFLyLDPSODGDGHOVFDUUHUV UHDOVLSUHYLVWRV 
 $FFHVVRVDOUHFLQWH
 *DULWHVGHFRQWUROG¶DFFHVVRV
 $FRWDWGHOSHUtPHWUHGHOVRODU
 'LVWjQFLHVGHO¶HGLILFLDPEHOVOtPLWVGHOVRODU
 (GLILFDFLRQVYHwQHVH[LVWHQWV
 6HUYLWXGV
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(QFDVGHQRUHDOLW]DUVHVHJXUHWDWLQWHJUDGDDPEEDVWLGHVWXEXODUVSUqYLDMXVWLILFDFLy
HQOµ(66
 3URWHFFLyHQSUHYLVLyGHFDLJXGHVGHSHUVRQHVRREMHFWHVGHVGHEXLWVYHUWLFDOVG¶HVFDOHV
 8ELFDFLy L UHSODQWHLJ GH [DU[HV YHUWLFDOV GH VHJXUHWDW HQ SHUtPHWUH L EXLW GH WUDYHVVHUV
G¶HVFDOHV 
6LVWHPDGH3URWHFFLy&ROāOHFWLYDSUHIHUHQW
 8ELFDFLyLUHSODQWHLJGHEDUDQHVGHVHJXUHWDWHQSHUtPHWUHLEXLWGHWUDYHVVHUVG¶HVFDOHV
 3URWHFFLyHQSUHYLVLyGHFDLJXGHVGHSHUVRQHVRREMHFWHVGHVGHEXLWVKRULW]RQWDOVGHSDWLVGH
OOXPV[HPHQHLHVEXLWVG¶LQVWDOāODFLRQVLHQFRIUDWV
 8ELFDFLy L UHSODQWHLJ GH FRQGHPQD DPE PDOOD HOHFWURVROGDGD HQMRYDW HQ HO FqUFRO
SHULPHWUDO 
6LVWHPDGH3URWHFFLy&ROāOHFWLYDSUHIHUHQWHQIRUMDW
 8ELFDFLyLUHSODQWHLJGH[DU[HVKRULW]RQWDOVGHVHJXUHWDWHQSDWLVLQWHULRUV
 3ODQWD G¶HVWUXFWXUD DPE XELFDFLy L UHSODQWHLJ GH [DU[HV KRULW]RQWDOV GH VHJXUHWDW VRWD
WDXOHUVLVRWDSRQWVG¶HQFRIUDWVKRULW]RQWDOVUHFXSHUDEOHV
 8ELFDFLy L UHSODQWHLJ G¶HQWDULPDW KRULW]RQWDO GH IXVWD FRODGD HQ SDVVRV G¶LQVWDOāODFLRQV
DUTXHWHVLUHJLVWUHVSURYLVLRQDOV
 8ELFDFLyLUHSODQWHLJGHEDUDQDSHULPHWUDOGHVHJXUHWDW

3OjQROVGHSURWHFFLRQVHQSODWDIRUPHVL]RQHVGHSDV  &RQWLQJXW

 3DVVDUHOāOHV XELFDFLyLHOHPHQWVFRQVWLWXWLXV 
 (VFDOHVSURYLVLRQDOV
 'HWDOOVGHWDSHVSURYLVLRQDOVG¶DUTXHWHVRGHEXLWV
 $EDOLVDPHQWLVHQ\DOLW]DFLyGH]RQHVGHSDV
 &RQGHPQDG¶DFFHVVRVLSURWHFFLRQVHQFRQWHQFLyG¶HVWDELOLWDWGHWHUUHQ\V
 8ELFDFLyGHEDVWLGHVSHQMDGHV3URMHFWHLUHSODQWHLJGHOVSHVFDQWVLOHVJXLQGROHV
 6jJROD GH FDEOH SHU D DQFRUDWJH L OOLVFDPHQW GH FLQWXUy GH VHJXUHWDW HQ SHUtPHWUHV
H[WHULRUVDPEULVFGHFDLJXGHVG¶DOWXUD


3OjQROV HQ SODQWD G¶RUGHQDFLy JHQHUDO GH O¶REUD VHJRQV OHV GLYHUVHV IDVHV
SUHYLVWHVHQIXQFLyGHOVHXSODG¶H[HFXFLyUHDO,QGLFDQW

 7DQFDPHQWGHOVRODU
 0XUVGHFRQWHQFLyDWDOXVVDWVSRXVWDOOVGHOWHUUHQ\LGHVQLYHOOV
 1LYHOOVGHILQLWLXVGHOVGLIHUHQWVDFFHVVRVDOVRODULUDVDQWVGHYLDOVFROLQGDQWV
 8ELFDFLyG¶LQVWDOāODFLRQVG¶LPSODQWDFLySURYLVLRQDOSHUDOSHUVRQDOG¶REUD
 %DQ\V(TXLSDPHQW ODYDERVUHWUHWHVGXW[HVHVFDOIDGRU 
 9HVWXDULVGHOSHUVRQDO(TXLSDPHQW WDTXLOOHVEDQFVFRUUHJXWVHVWXIHV 
 5HIHFWRULR0HQMDGRU(TXLSDPHQW WDXOHVVHLHQWVHVFDOIDSODWVIULJRUtILF 
 )DUPDFLROD(TXLSDPHQW
 $OWUHV
 /ORFVGHVWLQDWVDDSLODPHQWV
 ¬ULGVLPDWHULDOVHQVLWMDWV
 $UPDGXUHVEDUUHVWXEVLELJXHWHV
 0DWHULDOVSDOHWLW]DWV
 )XVWD
 0DWHULDOVHQVDFDWV
 0DWHULDOVHQFDL[HV
 0DWHULDOVHQELGRQV
 0DWHULDOVVROWV
 5XQHVLUHVLGXV
 )HUUDOOD
 $LJXD
 &RPEXVWLEOHV
 6XEVWjQFLHVWz[LTXHV
 6XEVWjQFLHVH[SORVLYHVLRGHIODJUDQWV
 8ELFDFLyGHPDTXLQjULDIL[DLjPELWG¶LQIOXqQFLDSUHYLVW
 $SDUHOOV GH PDQXWHQFLy PHFjQLFD JUXHV WRUUH PXQWDFjUUHJXHV FDEUHVWDQWV PDTXLQHWHV
EDL[DQWVGHUXQHVFLQWHVWUDQVSRUWDGRUHVERPEDG¶H[WUDFFLyGHIOXLGV
 (VWDFLyGHIRUPLJRQDW
 6LWMDGHPRUWHU
 3ODQWDGHSLFRQDPHQWLRVHOHFFLyG¶jULGV
 &LUFXLWVGHFLUFXODFLyLQWHUQDGHYHKLFOHVOtPLWVGHFLUFXODFLyL]RQHVG¶DSDUFDPHQW6HQ\DOLW]DFLyGH
FLUFXODFLy
 &LUFXLWVGHFLUFXODFLyLQWHUQDGHOSHUVRQDOG¶REUD6HQ\DOLW]DFLyGH6HJXUHWDW
 (VTXHPDG¶LQVWDOāODFLyHOqFWULFDSURYLVLRQDO
 (VTXHPDG¶LQVWDOāODFLyG¶LOāOXPLQDFLySURYLVLRQDO
 (VTXHPDG¶LQVWDOāODFLySURYLVLRQDOGHVXEPLQLVWUDPHQWG¶DLJXD

3OjQROVHQSODQWDLVHFFLRQVG¶LQVWDOāODFLyGH6LVWHPHVGH3URWHFFLy&ROāOHFWLYD
5HSUHVHQWDFLyFURQROzJLFDSHUIDVHVG¶H[HFXFLy

 3URWHFFLyHQSUHYLVLyGHFDLJXGHVGHSHUVRQHVRREMHFWHVGHVGHEXLWVYHUWLFDOVGHIDoDQHV
 8ELFDFLyGHEDVWLGDSRUWLFDGDG¶HVWUXFWXUDWXEXODUFREULQWODWRWDOLWDWGHOVIURQWVGHIDoDQD
HQ DYDQoDPHQW VLPXOWDQL D O¶H[HFXFLy G¶HVWUXFWXUD ILQV O¶DFDEDPHQW GH WDQFDPHQWV L
FREHUWD 
6LVWHPDGH3URWHFFLy&ROāOHFWLYDSUHIHUHQW
 8ELFDFLyLUHSODQWHLJGHOFRQMXQWGHIRUTXHVPHWjOāOLTXHVL[DU[HVGHVHJXUHWDW 
(QFDVGHQRUHDOLW]DUVHVHJXUHWDWLQWHJUDGDDPEEDVWLGHVWXEXODUVSUqYLDMXVWLILFDFLy
HQOµ(66
 8ELFDFLyLUHSODQWHLJGH[DU[HVGHGHVHQFRIUDW
 8ELFDFLyLUHSODQWHLJGHEDUDQHVGHVHJXUHWDW 
(QFDVGHQRUHDOLW]DUVHVHJXUHWDWLQWHJUDGDDPEEDVWLGHVWXEXODUVSUqYLDMXVWLILFDFLy
HQO¶(66
 8ELFDFLyLUHSODQWHLJGHPDUTXHVLQHVHQYRODGtVGHVHJXUHWDW 




3jJLQD  


3OjQRORSOjQROVGHGLVWULEXFLyG¶HOHPHQWVGHVHJXUHWDWSHUDO¶~VLPDQWHQLPHQW
SRVWHULRUGHO¶REUDH[HFXWDGD 

 %DVWLGHVVXVSHVHVVREUHJXLQGROHVFDUULOHUHVSHUDQHWHMDGHIDoDQD
 3ODWDIRUPHVOOLVFDQWVVREUHFDUULOVSHUDPDQWHQLPHQWGHSDUDPHQWVYHUWLFDOV
 %DVWLGHVHVSHFLDOV
 3ODWDIRUPHVHQYRODGtVLPROOGHGHVFjUUHJDHVFDPRWHMDEOHVSHUDLQWURGXFFLyLHYDFXDFLy
G¶HTXLSV
 %DUDQHV SHULPHWUDOV HVFDPRWHMDEOHV SHU D WUHEDOOV GH PDQWHQLPHQW HQ FREHUWHV QR
WUDQVLWDEOHV
 (VFDOHV GH JDW DPE HQFODYDPHQW G¶DFFHVVRV L HTXLSDPHQW GH 6LVWHPD GH 3URWHFFLy
&ROāOHFWLYD
 5HSODQWHLJG¶DQFRUDWJHVLVjJROHVSHUDFLQWXURQVHQIDoDQHV[HPHQHLHVILQHVWUDOVLSDWLV
 5HSODQWHLJGHSHVFDQWVHVFDPRWHMDEOHVRELJXHVUHWUjFWLOV
 (VFDODG¶LQFHQGLVLRPjQHJDWq[WLOLJQtIXJDG¶HYDFXDFLy
 $OWUHV

7DQWVROVHQFDVTXHHVWLJXLQFRQWHPSODWVHQHO3URMHFWH([HFXWLX

3OjQROG¶HYDFXDFLyLQWHUQDG¶DFFLGHQWDWV 

 3OjQROGHFDUUHUVSHUDHYDFXDFLyG¶DFFLGHQWDWVHQREUHVXUEDQHV
 3OjQROGHFDUUHWHUHVSHUDHYDFXDFLyG¶DFFLGHQWDWVHQREUHVDwOODGHV

7DQWVROVSHUDREUHVFRPSOH[HVRHVSHFLDOV

$OWUHV
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$O REUDH[LVWLUjDGHTXDGDPHQWSURWRFROLW]DWHOGRFXPHQWRILFLDOµµ/OLEUHG¶LQFLGqQFLHV¶µIDFLOLWDWSHO
&ROāOHJL3URIHVVLRQDOFRUUHVSRQHQWDOTXDOSHUWDQ\LHOWqFQLFTXHKDJLDSURYDWHOSODGHVHJXUHWDWL
VDOXW R SHU O 2ILFLQD GH 6XSHUYLVLy GH 3URMHFWHV R zUJDQ HTXLYDOHQW TXDQ HV WUDFWL G REUHV GH OHV
$GPLQLVWUDFLRQVS~EOLTXHV

6HJRQVO DUWLFOHGHO5HDO'HFUHWGHG 2FWXEUHPRGLILFDWSHO5'DTXHVW
OOLEUH KDXUj G HVWDU SHUPDQHQWPHQW D O REUD HQ SRGHU GHO FRRUGLQDGRU GH VHJXUHWDW L VDOXW L D OD
GLVSRVLFLyGHODGLUHFFLyG REUDRGLUHFFLyIDFXOWDWLYDFRQWUDFWLVWHVVXEFRQWUDFWLVWHVLWUHEDOODGRUV
DXWzQRPVOHVSHUVRQHVRzUJDQVDPEUHVSRQVDELOLWDWHQPDWqULDGHSUHYHQFLyGHOHVHPSUHVHVTXH
LQWHUYLQJXLQHQO REUDWqFQLFVGHOVzUJDQVHVSHFLDOLW]DWVHQPDWqULDGHVHJXUHWDWLVDOXWHQHOWUHEDOO
GHOHV$GPLQLVWUDFLRQVS~EOLTXHVFRPSHWHQWVRHQHOVHXFDVGHOUHSUHVHQWDQWGHOVWUHEDOODGRUVHOV
TXDOV SRGUDQ UHDOLW]DU OHV DQRWDFLRQV TXH FRQVLGHULQ DGHTXDGHV UHVSHFWH D OHV GHVYLDFLRQV HQ HO
FRPSOLPHQWGHO3ODGH6HJXUHWDWL6DOXW

4XDQHVUHDOLW]LXQDDQRWDFLyHQHOOOLEUHG LQFLGqQFLHVHOFRRUGLQDGRUHQPDWqULDGHVHJXUHWDWLVDOXW
GXUDQW O H[HFXFLy GH O REUD R TXDQ QR VLJXL QHFHVVjULD OD GHVLJQDFLy GH FRRUGLQDGRU OD GLUHFFLy
IDFXOWDWLYDODQRWLILFDUjDOFRQWUDFWLVWDDIHFWDWLDOVUHSUHVHQWDQWVGHOVWUHEDOODGRUVG DTXHVWLQRPpV
HQ HO FDV TXH O DQRWDFLy HV UHIHUHL[L D TXDOVHYRO LQFRPSOLPHQW GHOV DGYHUWLPHQWV R REVHUYDFLRQV
SUqYLDPHQW DQRWDGHV HQ DTXHVW OOLEUH DL[t FRP HQ HO VXSzVLW GH SDUDOLW]DFLy GHOV WUHEDOOV V KD GH
UHPHWUHXQDFzSLDDOD,QVSHFFLyGH7UHEDOOL6HJXUHWDW6RFLDOHQHOWHUPLQLGHYLQWLTXDWUHKRUHVL
V HVSHFLILFDUjVLO DQRWDFLyHIHFWXDGDVXSRVDXQDUHLWHUDFLyG XQDDGYHUWqQFLDRREVHUYDFLyDQWHULRUR
VLSHUFRQWUDHVWUDFWDG XQDQRYDREVHUYDFLy




UHFXUVSUHVFULWSHUODOOHL

/HVFRQWURYqUVLHVTXHSXJXLQVRUJLUHQWUHOHVSDUWVUHVSHFWHDODLQWHUSUHWDFLyGHODGRFXPHQWDFLy
FRQWUDFWXDOYLQFXODQWHQPDWqULDGH6HJXUHWDWVHUjFRPSHWqQFLDGHODMXULVGLFFLyFLYLO1RREVWDQWHV
FRQVLGHUDUDQDFWHVMXUtGLFVVHSDUDEOHVHOVTXHHVGLFWHQHQUHODFLyDPEODSUHSDUDFLyLDGMXGLFDFLy
GHO &RQWUDFWH L HQ FRQVHTqQFLD SRGUDQ VHU LPSXJQDWV GDYDQW O¶RUGUH MXULVGLFFLRQDO
FRQWHQFLyVDGPLQLVWUDWLXG¶DFRUGDPEODQRUPDWLYDUHJXODGRUDGHO¶HVPHQWDGDMXULVGLFFLy


(O /OLEUHG ,QFLGqQFLHV 

 1250$7,9$/(*$/' $3/,&$&,Ï

3HUDODUHDOLW]DFLyGHO  3ODGH6HJXUHWDWL6DOXWHO&RQWUDFWLVWDWLQGUjHQFRPSWHODQRUPDWLYDH[LVWHQWL
YLJHQWHQHOGHFXUVGHODUHGDFFLyGHO¶(66 R(%66 REOLJDWzULDRQRTXHSXJXLpVVHUG¶DSOLFDFLy

$WtWRORULHQWDWLXLVHQVHFDUjFWHUOLPLWDWLXV¶DGMXQWDXQDUHODFLyGHQRUPDWLYDDSOLFDEOH(O&RQWUDFWLVWD
QRREVWDQWDIHJLUjDOOOLVWDWJHQHUDOGHODQRUPDWLYDDSOLFDEOHDODVHYDREUDOHVHVPHQHVGHFDUjFWHU
WqFQLFSDUWLFXODUTXHQRVLJXLQDODUHODFLyLFRUUHVSRQJXLDSOLFDUDOVHX3OD 







&DUjFWHUYLQFXODQWGHO&RQWUDFWHRGRFXPHQWGHO &RQYHQLGH3UHYHQFLyL
&RRUGLQDFLy LGRFXPHQWDFLyFRQWUDFWXDODQQH[DHQPDWqULDGH6HJXUHWDW


(O&219(1,'(35(9(1&,ÏL&225',1$&,ÏVXEVFULWHQWUHHO3URPRWRU RHOVHXUHSUHVHQWDQW 
&RQWUDFWLVWD 3URMHFWLVWD &RRUGLQDGRU GH 6HJXUHWDW 'LUHFFLy G¶2EUD R 'LUHFFLy )DFXOWDWLYD L
5HSUHVHQWDQW6LQGLFDO'HOHJDWGH3UHYHQFLySRGUjpVVHUHOHYDWDHVFULSWXUDS~EOLFDDUHTXHULPHQW
GHOHVSDUWVDWRUJDQWVGHOPDWHL[HVVHQWGHFRPSWHH[FOXVLYDGHO&RQWUDFWLVWDWRWHVOHVGHVSHVHV
QRWDULDOVLILVFDOVTXHHVGHULYLQ

(O 3URPRWRU SRGUj SUqYLD QRWLILFDFLy HVFULWD DO &RQWUDFWLVWD DVVLJQDU WRWHV R SDUW GH OHV VHYHV
IDFXOWDWV DVVXPLGHV FRQWUDFWXDOPHQW D OD SHUVRQD ItVLFD MXUtGLFD R FRUSRUDFLy TXH WLQJXHV D EH
GHVLJQDUDO¶HIHFWH  VHJRQVSURFHGHL[L


(OVWHUPLQLVLSURYLVLRQVGHODGRFXPHQWDFLyFRQWUDFWXDOFRQWHPSODGDHQO¶DSDUWDWGHOSUHVHQW
3OHF MXQW DPE HOV WHUPLQLV L SURYLVLRQV GH WRWV HOV GRFXPHQWV DTXt LQFRUSRUDWV SHU UHIHUqQFLD
FRQVWLWXHL[HQ O¶DFRUG SOH L WRWDO HQWUH OHV SDUWV L QR GXUj D WHUPH FDS DFRUG R HQWHQLPHQW GH FDS
QDWXUDOHVDQLHO3URPRWRUIDUjFDSHQGRVVDPHQWRUHSUHVHQWDFLRQVDO&RQWUDFWLVWDH[FHSWHOHVTXH
V¶HVWDEOHL[LQH[SUHVVDPHQWPLWMDQoDQWFRQWUDFWH&DSPRGLILFDFLyYHUEDODOVPDWHL[RVWLQGUjYDOLGHVD
RIRUoDRHIHFWHDOJXQ
(O3URPRWRULHO&RQWUDFWLVWDV¶REOLJDUDQDVLPDWHL[RVLDOVVHXVVXFFHVVRUVUHSUHVHQWDQWVOHJDOVLR
FRQFHVVLRQDULV DPE UHVSHFWH DO SDFWDW HQ OD GRFXPHQWDFLy FRQWUDFWXDO YLQFXODQW HQ PDWqULD GH
6HJXUHWDW(O&RQWUDFWLVWDQRHVDJHQWRUHSUHVHQWDQWOHJDOGHO3URPRWRUSHOTXHDTXHVWQRVHUj
UHVSRQVDEOH GH FDS PDQHUD GH OHV REOLJDFLRQV R UHVSRQVDELOLWDWV HQ TXq LQFRUUL R DVVXPHL[L HO
&RQWUDFWLVWD

1RHVFRQVLGHUDUjTXHDOJXQDGHOHVSDUWVKDJLUHQXQFLDWDDOJXQGUHWSRGHURSULYLOHJLDWRUJDWSHU
TXDOVHYROGHOVGRFXPHQWVFRQWUDFWXDOVYLQFXODQWVHQPDWqULDGH6HJXUHWDWRSURYLVLyGHOVPDWHL[RV
OOHYDW TXH WDO UHQ~QFLD KDJL HVWDW GHJXGDPHQW H[SUHVVDGD SHU HVFULW L UHFRQHJXGD SHU OHV SDUWV
DIHFWDGHV

7RWV HOV UHFXUVRV R UHPHLV EULQGDWV SHU OD GRFXPHQWDFLy FRQWUDFWXDO YLQFXODQW HQ PDWqULD GH
6HJXUHWDWKDXUDQGHVHUSUHVRVLLQWHUSUHWDWVFRPDFXPXODWLXVpVDGLUDGGLFLRQDOVDTXDOVHYRODOWUH




3jJLQD  

7H[WRVJHQHUDOV





&RQYHQLVFROāOHFWLXV



³5HJODPHQWRGHVHJXULGDGHKLJLHQHHQHOWUDEDMRHQODLQGXVWULDGHODFRQVWUXFFLyQ20  GH
PD\RGH %2(GHMXQLRGH ´0RGLILFDGDSHU³2UGHQ GHGLFLHPEUHGH
%2(GHIHEUHURGH ´L³2UGHQGHGHVHSWLHPEUH %2(GH  RFWXEUHGH ´
'HURJDGDSDUFLDOPHQWSHU³2UGHQGHHQHURGH %2(GHIHEUHURGH ´L³5'
 %2(GHQRYLHPEUHGH ´



³2UGHQDQ]DODERUDOGHODFRQVWUXFFLyQYLGULR\FHUiPLFD20  GHDJRVWRGH %2(
GHVHSWLHPEUHGH ´HQYLJRUFDStWROV9,L;9,LOHVPRGLILFDFLRQV³2UGHQGHPDU]R
GH %2(GHPDU]RGH ´³2UGHQGHMXOLR %2(GHDJRVWRGH ´L³2UGHQ
 GH MXOLR GH  %2(  GH MXOLR GH  ´ 'HURJDGD SDUFLDOPHQW SHU ³2UGHQ  GH
GLFLHPEUH %2(GHGLFLHPEUHGH ´



³2UGHQDQ]DJHQHUDOGHVHJXULGDGHKLJLHQHHQHOWUDEDMR20  GHPDU]RGH %2(GH
PDU]RGH ´HQYLJRUSDUWVGHOWtWRO,,'HURJDGDSDUFLDOPHQWSHU³5' %2(
GHQRYLHPEUHGH ´³/H\ %2(GHQRYLHPEUHGH ´5' %2(
GHDEULOGH ´³5' %2(GHPD\RGH ´³5' %2(GH
PD\RGH ´³5' %2(GHMXQLRGH ´³5' %2(GHDJRVWR
GH  ´ ³5'  %2(  GH MXQLR GH  ´ L ³5'  %2(  GH DEULO GH
 ´



³&XDGUR GH HQIHUPHGDGHV SURIHVLRQDOHV 5'   %2(  GH DJRVWR GH  ´
0RGLILFDGDSHU³5'GHGHQRYLHPEUH %2(GHGLFLHPEUHGH ´ 



³5HJXODFLyQGHODMRUQDGDGHWUDEDMRMRUQDGDVHVSHFLDOHV\GHVFDQVR5'  GH
GHMXOLR %2(GHMXOLRGH ´0RGLILFDGDSHU³5' %2(GHGLFLHPEUHGH
 ³ ³5'  %2(  GH QRYLHPEUH  ³ L DQXOāODGD SDUFLDOPHQW SHU ³5'
GHGHVHSWLHPEUH %2(GHVHSWLHPEUHGH ³



³2UGHQGHGHVHSWLHPEUHGHSRUODTXHVHHVWDEOHFHHOPRGHORGHOLEURGHLQFLGHQFLDV
FRUUHVSRQGLHQWHDODVREUDVHQODVTXHVHDREOLJDWRULRXQHVWXGLRGH6HJXULGDGH+LJLHQHHQHO
WUDEDMR %2(GHGHRFWXEUHGH ³



³(VWDEOHFLPLHQWRGHPRGHORVGHQRWLILFDFLyQGHDFFLGHQWHVGHWUDEDMR20  GHGLFLHPEUHGH
 %2(GHGLFLHPEUHGH ´



³,QVWUXPHQWRGHUDWLILFDFLyQGHGHMXOLRGHGHO&RQYHQLRGHGHMXQLRGHVREUH
8WLOL]DFLyQ GHO DVEHVWR HQ FRQGLFLRQHV GH VHJXULGDG Q~PHUR  GH OD 2,7  DGRSWDGR HQ
*LQHEUD %2(GH  GHQRYLHPEUHGH ´



³/H\GHSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHV/H\GHQRYLHPEUH %2(GHQRYLHPEUHGH
3jJLQD  
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 ´&RPSOHPHQWDGDSHU³5'GHGHMXQLR %2(GHMXQLRGH ´


³5HDO'HFUHWRGHGHPDU]RSRUODTXHVHDSUXHEDHOUHJODPHQWRVREUHQRWLILFDFLyQ
GHVXVWDQFLDVQXHYDV\FODVLILFDFLyQHQYDVDGR\HWLTXHWDGRGHVXVWDQFLDVSHOLJURVDV %2(GH
GHMXQLRGH ´



³5HDO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHVREUHMRUQDGDVHVSHFLDOHVGHWUDEDMR %2(GH
GHVHSWLHPEUHGH ´





³5HJODPHQWRGHORVVHUYLFLRVGHSUHYHQFLyQ5'  GHGHHQHUR %2(GHHQHUR
GH ´&RPSOHPHQWDWSHU³2UGHQGHGHDEULOGH %2(GHDEULOGH ´L³5'
 %2(GHMXQLRGH ´0RGLILFDWSHU³5'GHGHDEULO %2(GH
PD\RGH ´L³5' %2(GHPD\RGH ´
³'LVSRVLFLRQHVPtQLPDVGHVHJXULGDG\VDOXGHQORVOXJDUHVGHWUDEDMR5'  GH
GHDEULOGH %2(GHDEULOGH ´&RPSOHPHQWDWSHU³2UGHQ7$6 %2(
GHRFWXEUHGH ´LPRGLILFDWSHU³5' %2(GHQRYLHPEUHGH ´



³5HDO'HFUHWRGHGHQRYLHPEUHSRUHOTXHVHPRGLILFDHO5'GH
GH MXOLR HQ HO TXH VH HVWDEOHFHQ ODV GLVSRVLFLRQHV PtQLPDV GH VHJXULGDG \ VDOXG SDUD OD
XWLOL]DFLyQ SRU SDUWH GH ORV WUDEDMDGRUHV GH ORV HTXLSRV GH WUDEDMR HQ PDWHULD GH WUDEDMRV
WHPSRUDOHVHQDOWXUD %2(GHGHQRYLHPEUHGH ´



³5HDO'HFUHWRGHGHPDU]RSRUHOTXHVHDSUXHEDODFODVLILFDFLyQGHORVSURGXFWRV
GHFRQVWUXFFLyQ\GHORVHOHPHQWRVFRQVWUXFWLYRVHQIXQFLyQGHVXVSURSLHGDGHVGHUHDFFLyQ\
GHUHVLVWHQFLDIUHQWHDOIXHJR´



³5HDO'HFUHWRGHGHQRYLHPEUHVREUHODSURWHFFLyQGHODVDOXG\VHJXULGDGGHORV
WUDEDMDGRUHV IUHQWH D ORV ULHVJRV GHULYDGRV R TXH SXHGDQ GHULYDUVH GH OD H[SRVLFLyQ D
YLEUDFLRQHVPHFiQLFDV´



³5HDO'HFUHWRGHGHPD\RSRUHOTXHVHUHJXODQODVRSHUDFLRQHVGHWUDQVSRUWHGH
PHUFDQFtDVSHOLJURVDVSRUFDUUHWHUDHQWHUULWRULRHVSDxRO %2(GHGHPD\R ´



³5HDO'HFUHWRGHGHPD\RSRUHOTXHVHPRGLILFDQHO5'GHGH
HQHUR SRU HO TXH VH DSUXHED HO 5HJODPHQWR GH ORV 6HUYLFLRV GH 3UHYHQFLyQ \ HO 5'
GHGHRFWXEUHSRUHOTXHVHHVWDEOHFHQODVGLVSRVLFLRQHVPtQLPDVGHVHJXULGDG
\VDOXGHQODVREUDVGHFRQVWUXFFLyQ %2(GHGHPD\R ´ 



³'LVSRVLFLRQHVPtQLPDVGHVHJXULGDG\VDOXGUHODWLYDVDODPDQLSXODFLyQPDQXDOGHFDUJDVTXH
FRPSRUWHQULHVJRVHQSDUWLFXODUGRUVROXPEDUHVSDUDORVWUDEDMDGRUHV5'  GH
GHDEULOGH %2(GHDEULOGH ´



³'LVSRVLFLRQHV PtQLPDV GH VHJXULGDG \ VDOXG SDUD OD XWLOL]DFLyQ SRU ORV WUDEDMDGRUHV GH ORV
HTXLSRVGHWUDEDMR5'GHGHMXOLR %2(  GHDJRVWRGH ´



³'LVSRVLFLRQHVPtQLPDVGHVWLQDGDVDSURWHJHUODVHJXULGDG\ODVDOXGGHORVWUDEDMDGRUHVHQODV
DFWLYLGDGHVPLQHUDV5'  GHGHVHSWLHPEUH %2(  GHRFWXEUHGH ´

³5HDO'HFUHWRGHGHPD\RVREUHUHTXLVLWRVPtQLPRVGHVHJXULGDGHQORVW~QHOHV
GHFDUUHWHUDVGHO(VWDGR´



³/H\RUGLQDULDUHJXODGRUDGHODVXEFRQWUDWDFLyQHQHO6HFWRUGHOD&RQVWUXFFLyQ %2(
GHGHRFWXEUH ´ 



³/H\RUJiQLFDGHGHPDU]RSDUDODLJXDOGDGHIHFWLYDGHPXMHUHV\KRPEUHV %2(
GHPDU]RGH ´ 



³5HDO'HFUHWRGHGHDJRVWRSRUHOTXHVHGHVDUUROODOD/H\GHGH
RFWXEUHUHJXODGRUDGHODVXEFRQWUDWDFLyQHQHO6HFWRUGHOD&RQVWUXFFLyQ %2(GHGH
DJRVWR ´



'HFUHWGHGHPDLJGHFUHDFLyGHO5HJLVWUHG (PSUHVHV$FUHGLWDGHVGH&DWDOXQ\D
SHULQWHUYHQLUHQHOSURFpVGHFRQWUDFWDFLyHQHOVHFWRUGHODFRQVWUXFFLy '2*&'LDUL2ILFLDOGH
OD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\DGHGHPDLJGH 



³5HDO 'HFUHWR  GH  GH QRYLHPEUH SRU HO TXH VH PRGLILFD HO 5HJODPHQWR VREUH
QRWLILFDFLyQ GH VXVWDQFLDV QXHYDV \ FODVLILFDFLyQ HQYDVDGR \ HWLTXHWDGR GH VXVWDQFLDV
SHOLJURVDV DSUREDGR SRU 5'  GH  GH PDU]R FRQ OD ILQDOLGDG GH DGDSWDU VXV
GLVSRVLFLRQHV DO 5HJODPHQWR &(  Q  GHO 3DUODPHQWR (XURSHR \ GHO &RQVHMR
5HJODPHQWR5($&+ ´








GHVHJXUHWDWLVDOXW '2*&'LDUL2ILFLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\DGHG¶RFWXEUHGH 

³'LVSRVLFLRQHVPtQLPDVGHVHJXULGDG\VDOXGHQODVREUDVGHFRQVWUXFFLyQ5'  GH
 GH RFWXEUH %2(  GH RFWXEUH GH  ´ 0RGLILFDW SHU ³5'  %2(  GH
QRYLHPEUH  ´ L ³5'  %2(  GH PD\R GH  ´ &RPSOHPHQWDW SHU ³5'
 %2(GHDJRVWRGH ´



2UGUHGHGHJHQHUGHSHUODTXDOV¶DSURYDHOPRGHOGH/OLEUHG ,QFLGqQFLHVHQOHVREUHV
GHFRQVWUXFFLy '2*&'LDUL2ILFLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\DGHGHJHQHUGH 



³'LVSRVLFLRQHVPtQLPDVGHVHJXULGDG\VDOXGHQHOWUDEDMRHQHOiPELWRGHODVHPSUHVDVGH
WUDEDMRWHPSRUDO5'GHGHIHEUHUR %2(  GHIHEUHURGH ´



³/H\GHGHQRYLHPEUHGH2UGHQDFLyQGHOD(GLILFDFLyQ %2(GHGHQRYLHPEUHGH
 ´



³3URWHFFLyQGHODVHJXULGDG\ODVDOXGGHORVWUDEDMDGRUHVFRQWUDORVULHVJRVUHODFLRQDGRVFRQ
ORVDJHQWHVTXtPLFRVGXUDQWHHOWUDEDMR5'GHGHDEULO %2(GHPD\RGH ´



³5HDO'HFUHWRGHGHDEULOSRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWRGHDOPDFHQDPLHQWR
GHSURGXFWRVTXtPLFRV\VXVLQVWUXFFLRQHVWpFQLFDVFRPSOHPHQWDULDV0,($340,($34
0,($340,($340,($340,($34\0,($34 %2(GHGHPD\RGH
 ´&RPSOHPHQWDWSHU³5' %2(GHRFWXEUHGH ´



'HFUHWGHGHJHQHU'HFUHWGHFUHDFLyGHO5HJLVWUHG HPSUHVHVVDQFLRQDGHVSHU
LQIUDFFLRQVPROWJUHXVHQPDWqULDGHSUHYHQFLyGHULVFRVODERUDOVLGHOSURFHGLPHQWSHUDODVHYD
SXEOLFDFLy '2*&'LDUL2ILFLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\DGHGHIHEUHUGH 



³5HDO'HFUHWRGHGHMXOLRSRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWRVREUHSURWHFFLyQ
VDQLWDULDFRQWUDUDGLDFLRQHVLRQL]DQWHV %2(GHGHMXOLRGH ´





³/H\GHGHGLFLHPEUHGHUHIRUPDGHOPDUFRQRUPDWLYRGHODSUHYHQFLyQGHULHVJRV
ODERUDOHV %2(GHGHGLFLHPEUHGH ´

³5HDO'HFUHWRGHGHPDU]RSRUHOTXHVHPRGLILFDHO5HDO'HFUHWRGH
GHHQHURSRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWRGHORV6HUYLFLRVGH3UHYHQFLyQHQUHODFLyQFRQ
ODDSOLFDFLyQGHPHGLGDVSDUDSURPRYHUODPHMRUDGHODVHJXULGDG\GHODVDOXGHQHOWUDEDMRGH
ODWUDEDMDGRUDHPEDUD]DGDTXHKD\DGDGRDOX]RHQSHUtRGRGHODFWDQFLD´



³5HDO'HFUHWRGHGHGLFLHPEUHVREUHVHJXULGDGJHQHUDOGHORVSURGXFWRV %2(
GHHQHURGH ´





5HDO'HFUHWRSRUHOTXHVHGHVDUUROODHODUWtFXORGHOD/H\GHSUHYHQFLyQ
GHODERUDOHVHQPDWHULDGHFRRUGLQDFLyQGHDFWLYLGDGHVHPSUHVDULDOHV %2(  GHHQHURGH
  

³5HDO'HFUHWRGHGHPDU]RSRUHOTXHVHPRGLILFDHO5HDO'HFUHWRGH
GHQRYLHPEUHVREUHODSURWHFFLyQGHODVDOXG\ODVHJXULGDGGHORVWUDEDMDGRUHVIUHQWHDORV
ULHVJRVGHULYDGRVRTXHSXHGDQGHULYDUVHGHODH[SRVLFLyQDYLEUDFLRQHVPHFjQLFDV´





'HFUHWGHG¶RFWXEUHGHSHOTXDOHVFUHDHOUHJLVWUHGHGHOHJDWVLGHOHJDGHVGH
SUHYHQFLy L HO UHJLVWUH GH FRPLWqV GH VHJXUHWDW L VDOXW L HV UHJXOD HO GLSzVLW  GH OHV
FRPXQLFDFLRQVGHGHVLJQDFLyGHGHOHJDWVLGHOHJDGHVGHSUHYHQFLyLGHFRQVWLWXFLyGHOVFRPLWqV

³5HDO'HFUHWRGHGHPDU]RSRUHOTXHVHPRGLILFDHO5HDO'HFUHWRGH
 GH DJRVWR SRU HO TXH VH GHVDUUROOD OD /H\  GH  GH RFWXEUH UHJXODGRUD GH OD
VXEFRQWUDWDFLyQHQHOVHFWRUGHODFRQVWUXFFLyQ %2(GHGHPDU]RGH ´



³,QVWUXPHQWRGH5DWLILFDFLyQGHO&RQYHQLRQ~PHURGHOD2,7VREUHHOPDUFRSURPRFLRQDO
SDUDODVHJXULGDG\VDOXGHQHOWUDEDMRKHFKRHQ*LQHEUDHOGHPD\RGH %2(GH

3jJLQD  





3jJLQD  
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GHDJRVWRGH ³








5HDO'HFUHWRGHGHPDU]RSRUHOTXHVHPRGLILFDQHO5HDO'HFUHWRGH
 GH HQHUR SRU HO TXH VH DSUXHED HO 5HJODPHQWR GH ORV 6HUYLFLRV GH 3UHYHQFLyQ HO 5HDO
'HFUHWRGHGHDJRVWRSRUHOTXHVHGHVDUUROODOD/H\GHGHRFWXEUH
UHJXODGRUDGHODVXEFRQWUDWDFLyQHQHOVHFWRUGHODFRQVWUXFFLyQ\HO5HDO'HFUHWR
GH  GH RFWXEUH SRU HO TXH VH HVWDEOHFHQ GLVSRVLFLRQHV PtQLPDV GH VHJXULGDG \ VDOXG HQ
REUDVGHFRQVWUXFFLyQ %2(GHGHPDU]RGH  
5HJODPHQWR 8( QGHOD&RPLVLyQGHGHPDU]RGHSRUHOTXHVHPRGLILFD
HO5HJODPHQWR &( QGHO3DUODPHQWR(XURSHR\GHO&RQVHMRUHODWLYRDOUHJLVWUROD
HYDOXDFLyQODDXWRUL]DFLyQ\ODUHVWULFFLyQGHODVVXVWDQFLDV\SUHSDUDGRVTXtPLFRV 5($&+ 
HQ OR TXH UHVSHFWD D VX DQH[R ;9,, GLFORURPHWDQR DFHLWHV SDUD OiPSDUDV \ OtTXLGRV
HQFHQGHGRUHVGHEDUEDFRD\FRPSXHVWRVRUJDQRHVWiQQLFRV  



5HDO'HFUHWRGHGHDEULOVREUHODSURWHFFLyQGHODVDOXG\ODVHJXULGDGGHORV
WUDEDMDGRUHV FRQWUD ORV ULHVJRV UHODFLRQDGRV FRQ OD H[SRVLFLyQ D UDGLDFLRQHV ySWLFDV
DUWLILFLDOHV %2(GHGHDEULOGH  



5HDO'HFUHWRGHGHPD\RSRUHOTXHVHPRGLILFDQHO5HDO'HFUHWRGH
GHPDU]RSRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWRVREUHFODVLILFDFLyQHQYDVDGR\HWLTXHWDGR
GHVXVWDQFLDVSHOLJURVDV\HO5HDO'HFUHWRGHGHIHEUHURSRUHOTXHVHDSUXHEDHO
5HJODPHQWRVREUHFODVLILFDFLyQHQYDVDGR\HWLTXHWDGRGHSUHSDUDGRVSHOLJURVRV %2(GH
GHMXQLRGH  



5HJODPHQWR 8( QGHOD&RPLVLyQGHGHVHSWLHPEUHGHSRUHOTXHVH
PRGLILFDHO5HJODPHQWR &( QGHO3DUODPHQWR(XURSHR\GHO&RQVHMRUHODWLYRDO
UHJLVWUR OD HYDOXDFLyQ OD DXWRUL]DFLyQ \ OD UHVWULFFLyQ GH ODV VXVWDQFLDV \ PH]FODV TXtPLFDV
5($&+ HQORTXHUHVSHFWDDVXDQH[R;9,, FDGPLR  



5HJODPHQWR 8( QGHOD&RPLVLyQGHGHVHSWLHPEUHGHSRUHOTXHVH
PRGLILFDHQORTXHUHVSHFWDDORVFRPSXHVWRVGHIHQLOPHUFXULRHODQH[R;9,,GHO5HJODPHQWR
&( QGHO3DUODPHQWR(XURSHR\GHO&RQVHMRUHODWLYRDOUHJLVWURODHYDOXDFLyQOD
DXWRUL]DFLyQ\ODUHVWULFFLyQGHODVVXVWDQFLDV\PH]FODVTXtPLFDV 5($&+  



5HJODPHQWR 8( QGHOD&RPLVLyQGHGHVHSWLHPEUHGHSRUHOTXHVH
PRGLILFDHQORTXHUHVSHFWDDOPHUFXULRHODQH[R;9,,GHO5HJODPHQWR &( QGHO
3DUODPHQWR (XURSHR \ GHO &RQVHMR UHODWLYR DO UHJLVWUR OD HYDOXDFLyQ OD DXWRUL]DFLyQ \ OD
UHVWULFFLyQGHODVVXVWDQFLDV\PH]FODVTXtPLFDV 5($&+  



5HJODPHQWR 8( QGHOD&RPLVLyQGHGHIHEUHURGHSRUHOTXHVHPRGLILFD
HO DQH[R ;9,, GHO 5HJODPHQWR &(  Q  GHO 3DUODPHQWR (XURSHR \ GHO &RQVHMR
UHODWLYRDOUHJLVWURODHYDOXDFLyQODDXWRUL]DFLyQ\ODUHVWULFFLyQGHODVVXVWDQFLDV\SUHSDUDGRV
TXtPLFRV 5($&+  



5HJODPHQWR 8( QGHOD&RPLVLyQGHGHDEULOGHSRUHOTXHVHPRGLILFDHO
DQH[R;,9GHO5HJODPHQWR &( QGHO3DUODPHQWR(XURSHR\GHO&RQVHMRUHODWLYRDO
UHJLVWUR OD HYDOXDFLyQ OD DXWRUL]DFLyQ \ OD UHVWULFFLyQ GH ODV VXVWDQFLDV \ PH]FODV TXtPLFDV
5($&+  



5HDO'HFUHWRGHGHMXQLRSRUHOTXHVHUHJXODODFRPHUFLDOL]DFLyQ\PDQLSXODFLyQ
GH JDVHV IOXRUDGRV \ HTXLSRV EDVDGRV HQ ORV PLVPRV DVt FRPR OD FHUWLILFDFLyQ GH ORV
SURIHVLRQDOHVTXHORVXWLOL]DQ %2(GHGHMXQLRGH  



5HVROXFLyQGHGHPD\RGHGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH(PSOHRSRUODTXHVHUHJLVWUD
\SXEOLFDHO$FWDGHODFXHUGRGHUHYLVLyQSDUFLDOGHO9&RQYHQLRFROHFWLYRJHQHUDOGHOVHFWRUGH
ODFRQVWUXFFLyQ 



5HDO 'HFUHWR  GH  GH QRYLHPEUH SRU HO TXH VH PRGLILFD HO 5HJODPHQWR VREUH
SURWHFFLyQVDQLWDULDFRQWUDUDGLDFLRQHVLRQL]DQWHVDSUREDGRSRU5HDO'HFUHWRGH
GHMXOLR %2(GHGHQRYLPHEUHGH  



/H\GHGHMXQLRSRUODTXHVHPRGLILFDQOD/H\GHGHMXOLRGHSUHYHQFLyQ
\FRQWUROLQWHJUDGRVGHODFRQWDPLQDFLyQ\OD/H\GHGHMXOLRGHUHVLGXRV\VXHORV
FRQWDPLQDGRV 



³5HDO'HFUHWRGHGHMXQLRSRUHOTXHVHHVWDEOHFHQORVFULWHULRVEiVLFRVVREUHOD
RUJDQL]DFLyQGHUHFXUVRVSDUDGHVDUUROODUODDFWLYLGDGVDQLWDULDGHORVVHUYLFLRVGHSUHYHQFLyQ´





³/H\GHGHMXOLRGHUHVLGXRV\VXHORVFRQWDPLQDGRV´

2UGHQ35(GHGHQRYLHPEUHSRUODTXHVHPRGLILFDHODQH[R9,GHO5HJODPHQWR
VREUH FODVLILFDFLyQ HQYDVDGR \ HWLTXHWDGR GH SUHSDUDGRV SHOLJURVRV DSUREDGR SRU HO 5HDO
'HFUHWRGHGHIHEUHUR 



³/H\GHGHRFWXEUH*HQHUDOGH6DOXG3~EOLFD´





³5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHQRYLHPEUHSRUHOTXHVHDSUXHEDHOWH[WRUHIXQGLGR
GHOD/H\GH&RQWUDWRVGHO6HFWRU3~EOLFR´



5HJODPHQWR 8( QGHOD&RPLVLyQGHGHIHEUHURGHSRUHOTXHVHPRGLILFD
HO5HJODPHQWR &( QGHO3DUODPHQWR(XURSHR\GHO&RQVHMRUHODWLYRDOUHJLVWUROD
HYDOXDFLyQODDXWRUL]DFLyQ\ODUHVWULFFLyQGHODVVXVWDQFLDV\SUHSDUDGRVTXtPLFRV 5($&+ HQ
ORTXHUHVSHFWDDVXDQH[R;9,, VXVWDQFLDV&05  

5HVROXFLyQ GH  GH QRYLHPEUH GH  GH OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO GH (PSOHR SRU OD TXH VH
UHJLVWUD \ SXEOLFD HO $FWD GH ORV DFXHUGRV VREUH HO SURFHGLPLHQWR SDUD OD KRPRORJDFLyQ GH
DFWLYLGDGHV IRUPDWLYDV HQ PDWHULD GH SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV ODERUDOHV DVt FRPR VREUH HO
5HJODPHQWR GH FRQGLFLRQHV SDUD HO PDQWHQLPLHQWR GH OD KRPRORJDFLyQ GH DFWLYLGDGHV
IRUPDWLYDVHQPDWHULDGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHVGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQHO9
&RQYHQLRFROHFWLYRGHOVHFWRUGHODFRQVWUXFFLyQ 



5HVROXFLyQ GH  GH QRYLHPEUH GH  GH OD 6HFUHWDUtD GH (VWDGR GH $GPLQLVWUDFLRQHV
3~EOLFDV SRU OD TXH VH DFWXDOL]D \ GLVSRQH OD SXEOLFDFLyQ GHO 6LVWHPD GH *HVWLyQ GH OD
3UHYHQFLyQGH5LHVJRV/DERUDOHVHQOD$GPLQLVWUDFLyQ*HQHUDOGHO(VWDGR 



³'LUHFWLYD(XUDWRPGHO&RQVHMRGHGHGLFLHPEUHGHSRUODTXHVHHVWDEOHFHQ
QRUPDVGHVHJXULGDGEiVLFDVSDUDODSURWHFFLyQFRQWUDORVSHOLJURVGHULYDGRVGHODH[SRVLFLyQD
UDGLDFLRQHV LRQL]DQWHV \ VH GHURJDQ ODV 'LUHFWLYDV (XUDWRP (XUDWRP
(XUDWRP(XUDWRP\(XUDWRP´



³5HDO 'HFUHWR  GH  GH PD\R SRU HO TXH VH DSUXHEDQ HO 5HJODPHQWR VREUH
FRQGLFLRQHVWpFQLFDV\JDUDQWtDVGHVHJXULGDGHQLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDVGHDOWDWHQVLyQ\VXV
,QVWUXFFLRQHV7pFQLFDV&RPSOHPHQWDULDV,7&5$7D´



³2UGHQ 35( GH  GH MXOLR SRU OD TXH VH PRGLILFD HO DQH[R , GHO 5HDO 'HFUHWR
GHGHMXOLRSRUHOTXHVHDSUXHEDQPHGLGDVGHFRQWUROGHORVULHVJRVLQKHUHQWHV
DORVDFFLGHQWHVJUDYHVHQORVTXHLQWHUYHQJDQVXVWDQFLDVSHOLJURVDV´



5HJODPHQWR 8( QGHOD&RPLVLyQGHGHIHEUHURGHSRUHOTXHVHPRGLILFD
HODQH[R;,9GHO5HJODPHQWR &( QGHO3DUODPHQWR(XURSHR\GHO&RQVHMRUHODWLYR
DOUHJLVWURODHYDOXDFLyQODDXWRUL]DFLyQ\ODUHVWULFFLyQGHODVVXVWDQFLDV\SUHSDUDGRVTXtPLFRV
5($&+  



5HJODPHQWR 8( QGHOD&RPLVLyQGHGHPD\RGHSRUHOTXHVHPRGLILFD
HO DQH[R ;9,, GHO 5HJODPHQWR &(  Q  GHO 3DUODPHQWR (XURSHR \ GHO &RQVHMR
UHODWLYRDOUHJLVWURODHYDOXDFLyQODDXWRUL]DFLyQ\ODUHVWULFFLyQGHODVVXVWDQFLDV\SUHSDUDGRV
TXtPLFRV 5($&+  



5HDO'HFUHWRGHGHMXOLRSRUHOTXHVHDSUXHEDHO3ODQHVWDWDOGHSURWHFFLyQFLYLO
DQWHHOULHVJRTXtPLFR 



5HJODPHQWR 8( QGHOD&RPLVLyQGHGHVHSWLHPEUHGHSRUHOTXHVH
PRGLILFD FRQ UHODFLyQ DO SORPR HO DQH[R ;9,, GHO 5HJODPHQWR &(  Q  GHO
3DUODPHQWR (XURSHR \ GHO &RQVHMR UHODWLYR DO UHJLVWUR OD HYDOXDFLyQ OD DXWRUL]DFLyQ \ OD
UHVWULFFLyQGHODVVXVWDQFLDV\PH]FODVTXtPLFDV 5($&+  
3jJLQD  







/OHLGHOG RFWXEUHG DFFHVVLELOLWDW



³5HJODPHQWR 8(  QR  GH OD &RPLVLyQ GH  GH QRYLHPEUH GH  VREUH OD
3jJLQD  
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HVSHFLILFDFLyQWpFQLFDGHLQWHURSHUDELOLGDGUHODWLYDDOD©VHJXULGDGHQORVW~QHOHVIHUURYLDULRVª
GHOVLVWHPDIHUURYLDULRGHOD8QLyQ(XURSHD´




³5HJODPHQWR 8( GHOD&RPLVLyQGHGHIHEUHURGHSRUHOTXHVHPRGLILFDQ
FRQ UHODFLyQ DO HVWXGLR DPSOLDGR GH WR[LFLGDG SDUD OD UHSURGXFFLyQ HQ XQD JHQHUDFLyQ ORV
DQH[RV9,,,,;\;GHO5HJODPHQWR &( QRGHO3DUODPHQWR(XURSHR\GHO&RQVHMR
UHODWLYRDOUHJLVWURODHYDOXDFLyQODDXWRUL]DFLyQ\ODUHVWULFFLyQGHODVVXVWDQFLDV\SUHSDUDGRV
TXtPLFRV 5($&+ ´
³5HJODPHQWR 8( GHOD&RPLVLyQGHGHPDU]RGHSRUHOTXHVHPRGLILFD
FRQ UHODFLyQ D ORV KLGURFDUEXURV DURPiWLFRV SROLFtFOLFRV \ ORV IWDODWRV HO DQH[R ;9,, GHO
5HJODPHQWR &( QGHO3DUODPHQWR(XURSHR\GHO&RQVHMRUHODWLYRDOUHJLVWUROD
HYDOXDFLyQODDXWRUL]DFLyQ\ODUHVWULFFLyQGHODVVXVWDQFLDV\SUHSDUDGRVTXtPLFRV 5($&+ ´



³5HDOGHFUHWRGHGHMXOLRSRUHOTXHVHPRGLILFDQHO5HDO'HFUHWRGH
GHHQHURSRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWRGHORVVHUYLFLRVGHSUHYHQFLyQ\RWURV5HDOHV
'HFUHWRVHO5'HO5'\HO5'´



³5HDOGHFUHWRGHGHVHSWLHPEUHSRUHOTXHVHDSUXHEDQPHGLGDVGHFRQWUROGH
ORVULHVJRVLQKHUHQWHVDORVDFFLGHQWHVJUDYHVHQORVTXHLQWHUYHQJDQVXVWDQFLDVSHOLJURVDV´



³5HDOGHFUHWRGHGHRFWXEUHSRUHOTXHVHPRGLILFDHO5HDO'HFUHWRGH
GHHQHURSRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWRGHORV6HUYLFLRVGH3UHYHQFLyQ´



³5HDOGHFUHWRGHGHRFWXEUHSRUHOTXHVHPRGLILFDHO5HDO'HFUHWRGH
GHMXQLRSRUHOTXHVHHVWDEOHFHQORVFULWHULRVEiVLFRVVREUHODRUJDQL]DFLyQGHUHFXUVRV
SDUDGHVDUUROODUODDFWLYLGDGVDQLWDULDGHORVVHUYLFLRVGHSUHYHQFLyQ´



GHPD\RGH ´0RGLILFDWSHU³5HDO'HFUHWR %2(GHGHMXQLRGH ´L
³5HDO'HFUHWR %2(GHGHDEULOGH ´

³2UGHQ(66GHGHRFWXEUHSRUODTXHVHPRGLILFDOD2UGHQ7,1GH
GHVHSWLHPEUHSRUODTXHVHGHVDUUROODHO5HDO'HFUHWRGHGHHQHURSRUHOTXH
VHDSUXHEDHO5HJODPHQWRGHORV6HUYLFLRVGH3UHYHQFLyQHQORUHIHULGRDODDFUHGLWDFLyQGH
HQWLGDGHVHVSHFLDOL]DGDVFRPRVHUYLFLRVGHSUHYHQFLyQPHPRULDGHDFWLYLGDGHVSUHYHQWLYDV\
DXWRUL]DFLyQSDUDUHDOL]DUODDFWLYLGDGGHDXGLWRUtDGHOVLVWHPDGHSUHYHQFLyQGHODVHPSUHVDV´



³2UGHQ35(GH  GHQRYLHPEUHSRUOD TXHVHDFWXDOL]DOD ,QVWUXFFLyQ 7pFQLFD
&RPSOHPHQWDULD Q~PHUR  3UHYHQFLyQ GH DFFLGHQWHV JUDYHV  GHO 5HJODPHQWR GH
H[SORVLYRVDSUREDGRSRU5HDO'HFUHWRGHGHIHEUHUR´



³5HDO GHFUHWR  GH  GH QRYLHPEUH SRU HO TXH VH DSUXHED HO 3ODQ (VWDWDO GH
3URWHFFLyQ&LYLODQWHHO5LHVJR5DGLROyJLFR´



5HDO GHFUHWR  GH  GH QRYLHPEUH SRU HO TXH VH PRGLILFD HO 5HDO 'HFUHWR
GHGHGLFLHPEUHSRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWRGHOD,QIUDHVWUXFWXUDSDUD
OD&DOLGDG\OD6HJXULGDG,QGXVWULDO´



³5HDOGHFUHWRGHGHIHEUHURGHSRUHOTXHVHUHJXODQODVHPLVLRQHVVRQRUDV
HQHOHQWRUQRGHELGDVDGHWHUPLQDGDVPiTXLQDVGHXVRDODLUHOLEUH %2(GHGHPDU]RGH
 ´0RGLILFDWSHU³5HDO'HFUHWR %2(GHGHPD\RGH ´



³5HDO'HFUHWRGHGHMXQLRVREUHODSURWHFFLyQGHODVDOXG\ODVHJXULGDGGHORV
WUDEDMDGRUHVH[SXHVWRVDORVULHVJRVGHULYDGRVGHDWPyVIHUDVH[SORVLYDVHQHOOXJDUGHWUDEDMR
%2(GH  GHMXQLRGH 



³/H\ RUGLQDULD  GHO 5XLGR GH  GH QRYLHPEUH %2( GH  QRYLHPEUH GH ´
'HVHQYROXSDGD SHU ³5HDO 'HFUHWR  %2( GH  GH GLFLHPEUH GH  ´ L ³5HDO
'HFUHWR %2(GHGHRFWXEUH ´



³3URWHFFLyQGHORVWUDEDMDGRUHVDQWHORVULHVJRVGHULYDGRVGHODH[SRVLFLyQDOUXLGRGXUDQWHHO
WUDEDMR5HDO'HFUHWRGHGHPDU]RVREUHODSURWHFFLyQGHODVDOXG\VHJXULGDGGH
ORVWUDEDMDGRUHVFRQWUDORVULHVJRVUHODFLRQDGRVFRQODH[SRVLFLyQDOUXLGR %2(GHPDU]R
GH ´ 



³5HDOGHFUHWRGHGHRFWXEUHSRUHOTXHVHGHVDUUROODOD/H\GHGH
QRYLHPEUHGHO5XLGRHQORUHIHUHQWHD]RQLILFDFLyQDF~VWLFDREMHWLYRVGHFDOLGDG\HPLVLRQHV
DF~VWLFDV %2(GHGHRFWXEUHGH ´



³/H\GHGHQRYLHPEUHGHFDOLGDGGHODLUH\SURWHFFLyQGHODDWPyVIHUD %2(GH
GHQRYLHPEUHGH ´






,QFHQGLV


2UGHQDQFHVPXQLFLSDOV



³5HDO 'HFUHWR  GH  GH QRYLHPEUH SRU HO TXH VH DSUXHED HO 5HJODPHQWR GH
,QVWDODFLRQHV GH 3URWHFFLyQ &RQWUD ,QFHQGLRV 5,3&,  %2( GH  GH GLFLHPEUH GH  ´
&RPSOHPHQWDWSHU³2UGHQGHGHDEULOGH %2(GHGHDEULOGH ´L³2UGHQGH
GHMXOLRGH %2(GHGHDJRVWRGH ´



'HFUHWGHGHPDUoSHOTXDOV¶HVWDEOHL[HQPHVXUHVGHSUHYHQFLyG¶LQFHQGLVIRUHVWDOV
'2*&'LDUL2ILFLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\DGHGHPDUoGH LGHVHQYROXSDGDSHU
2UGUH 0$% '2*& 'LDUL 2ILFLDO GH OD *HQHUDOLWDW GH &DWDOXQ\D GH  GH )HEUHU GH
 



³5HDOGHFUHWRGHGHIHEUHURSRUHOTXHVHPRGLILFDHO5HDO'HFUHWRGH
GH PDU]R SRU HO TXH VH DSUXHED OD FODVLILFDFLyQ GH ORV SURGXFWRV GH FRQVWUXFFLyQ \ GH ORV
HOHPHQWRVFRQVWUXFWLYRVHQIXQFLyQGHVXVSURSLHGDGHVGHUHDFFLyQ\GHUHVLVWHQFLDIUHQWHDO
IXHJR%2(Q~PGHGHIHEUHUR´






&RQGLFLRQVDPELHQWDOV


2UGUHGHGHMXQ\GHVREUHLQVFULSFLyG¶HPSUHVHVDPEULVFSHUDPLDQW '2*&'LDUL
2ILFLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\DGHG¶DJRVWGH 



2UGUHGHGHMXQ\GHVREUHUHJLVWUHGHGDGHVGHFRQWUROGHO¶DPELHQWODERUDOLYLJLOjQFLD
PqGLFDHQHPSUHVHVDPEULVFG¶DPLDQW '2*&'LDUL2ILFLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\DGH
GHMXOLROGH 



³5HDO'HFUHWRGHGHIHEUHURVREUHODSUHYHQFLyQ\UHGXFFLyQGHODFRQWDPLQDFLyQ
GHOPHGLRDPELHQWHSURGXFLGDSRUHODPLDQWR %2(GHGHIHEUHURGH ´



³5HDO 'HFUHWR  GH  GH PD\R VREUH OD SURWHFFLyQ GH ORV WUDEDMDGRUHV FRQWUD ORV
ULHVJRVUHODFLRQDGRVFRQODH[SRVLFLyQDDJHQWHVELROyJLFRVGXUDQWHHOWUDEDMR %2(GHGH
PD\RGH ´0RGLILFDWSHU³2UGHQGHGHPDU]RGH´












³5HDO 'HFUHWR  GH  GH PD\R VREUH OD SURWHFFLyQ GH ORV WUDEDMDGRUHV FRQWUD ORV
ULHVJRVUHODFLRQDGRVFRQODH[SRVLFLyQDDJHQWHVFDQFHUtJHQRVGXUDQWHHOWUDEDMR %2(GH
3jJLQD  





,QVWDOāODFLRQVHOqFWULTXHV


³5HJODPHQWRGHOtQHDVDpUHDVGHDOWDWHQVLyQ5'GHGHQRYLHPEUH %2(GH
GLFLHPEUHGH ´5HFWLILFDW³%2(GHPDU]RGH´(VGHURJDDPEHIHFWHVGHGH
VHWHPEUHGHSHU³5' %2(GHPDU]RGH ´



³2UGHQGH GH MXOLRGHSRUODTXHVHDSUXHED OD1RUPD 7HFQROyJLFD17(,((
³,QVWDODFLRQHVGHHOHFWULFLGDGDOXPEUDGRH[WHULRU´ %2(GHGHDJRVWRGH ´



5HVROXFLyGHGHQRYHPEUHGHSHUODTXDOV¶HVWDEOHL[XQFHUWLILFDWVREUHFRPSOLPHQWGH
OHVGLVWjQFLHVUHJODPHQWjULHVG¶REUHVLFRQVWUXFFLRQVDOtQLHVHOqFWULTXHV '2*&'LDUL2ILFLDOGH
OD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\DGHGHQRYHPEUHGH 



³/H\GHGHQRYLHPEUHGHGHO6HFWRU(OpFWULFR %2(GHGHQRYLHPEUHGH
3jJLQD  
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 ´&RPSOHPHQWDGDSHU³5HDO'HFUHWR %2(GHGHGLFLHPEUHGH ´

 ´



/OHLGHGHPDLJG¶RUGHQDFLyDPELHQWDOGHO¶HQOOXPHQDPHQWSHUDODSURWHFFLyGHO
PHGLQRFWXUQ '2*&'LDUL2ILFLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\DGHGHMXQ\GH 



³'LVSRVLFLRQHVPtQLPDVGHVHJXULGDG\VDOXGUHODWLYDVDODXWLOL]DFLyQSRUORVWUDEDMDGRUHVGH
HTXLSRVGHSURWHFFLyQ,QGLYLGXDO5'  GHGHPD\R %2(GHMXQLRGH ´



³5HDO'HFUHWRGHGHMXQLRVREUHGLVSRVLFLRQHVPtQLPDVSDUDODSURWHFFLyQGHOD
VDOXG\VHJXULGDGGHORVWUDEDMDGRUHVIUHQWHDOULHVJRHOpFWULFR %2(GHGHMXQLRGH ´





'HFUHW  GH  GH GHVHPEUH SHO TXDO V¶DSURYD HO 5HJODPHQW GHO VXEPLQLVWUDPHQW
HOqFWULF '2*&'LDUL2ILFLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\DGHGHGHVHPEUHGH 

³5HDO'HFUHWRGHGHMXOLRSRUHOTXHVHHVWDEOHFHQODVGLVSRVLFLRQHVPtQLPDVGH
VHJXULGDG\VDOXGSDUDODXWLOL]DFLyQSRUORVWUDEDMDGRUHVGHORVHTXLSRVGHWUDEDMR %2(GHGH
DJRVWRGH ´0RGLILFDWSHU³5HDO'HFUHWR %2(GHGHQRYLHPEUHGH ´



³5HDO'HFUHWRGHGHDJRVWRSRUHOTXHVHGLFWDQODVGLVSRVLFLRQHVGHDSOLFDFLyQ
GHOD'LUHFWLYDGHO3DUODPHQWR(XURSHR\GHO&RQVHMR&(VREUHDVFHQVRUHV %2(GH
GHVHSWLHPEUHGH ´&RPSOHPHQWDWSHU³5HDO'HFUHWR %2(GHGHRFWXEUH
GH ´



³5HJODPHQWR HOHFWURWpFQLFR GH EDMD WHQVLyQ 5'  GH  GH DJRVWR %2( GH  GH
VHSWLHPEUHGH ´



³6HQWHQFLDGHGHIHEUHURGHGHOD6DOD7HUFHUDGHO7ULEXQDO6XSUHPRSRUODTXHVH
DQXOD HO LQFLVR F GH OD ,7&%7 DQH[D DO 5HJODPHQWR (OHFWUyQLFR SDUD EDMD WHQVLyQ
DSUREDGRSRU5HDO'HFUHWRGHGHDJRVWR´



³5HVROXFLyQGHGHVHSWLHPEUHGHGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH7HFQRORJtD\6HJXULGDG
,QGXVWULDOSRUODTXHVHDXWRUL]DOD,QVWDODFLyQGHDVFHQVRUHVFRQPiTXLQDVHQIRVR %2(GH
VHSWLHPEUHGH ´



³5HDOGHFUHWRGHGHIHEUHURGHO0LQLVWHULRGH,QGXVWULD7XULVPR\&RPHUFLRSRUHO
TXHVHDSUXHEDQHO5HJODPHQWRVREUHFRQGLFLRQHVWpFQLFDV\JDUDQWtDVGHVHJXULGDGHQOtQHDV
HOpFWULFDVGHDOWDWHQVLyQ\VXVLQVWUXFFLRQHVWpFQLFDVFRPSOHPHQWDULDV,7&/$7D %2(
GHGHPDU]RGH ´ 



³5HDOGHFUHWRGHGHPD\RSRUHOFXDOVHGLFWDQODVGLVSRVLFLRQHVGHDSOLFDFLyQGHOD
'LUHFWLYDGHO3DUODPHQWR(XURSHR\GHO&RQVHMR&(UHODWLYDDORVHTXLSRVGHSUHVLyQ\
VHPRGLILFDHO5HDOGHFUHWRGHGHDEULOTXHDSUREyHO5HJODPHQWRGHDSDUDWRVGH
SUHVLyQ %2(GHGHPD\RGH ´



³,QVWUXFFLRQHV 7pFQLFDV &RPSOHPHQWDULDV GHO 5HJODPHQWR HOHFWURWpFQLFR GH EDMD WHQVLyQ
,7&%7 ,QVWDODFLRQHV GH DOXPEUDGR H[WHULRU H ,7&%7 ,QVWDODFLRQHV SURYLVLRQDOHV \
WHPSRUDOHVGHREUDV´



³5HDO'HFUHWRGHGHQRYLHPEUHGHO5HJODPHQWRGHVHJXULGDGHQODVPiTXLQDV
SRUHOTXHVHGHURJDQGLIHUHQWHVGLVSRVLFLRQHVHQPDWHULDGHQRUPDOL]DFLyQ\KRPRORJDFLyQGH
SURGXFWRVLQGXVWULDOHV %2(GHGHGLFLHPEUHGH ´



³5HDO 'HFUHWR  GH  GH QRYLHPEUH SRU HO TXH VH PRGLILFD HO 5HDO 'HFUHWR
GHGHMXOLRSRUHOTXHVHHVWDEOHFHQODVGLVSRVLFLRQHVPtQLPDVGHVHJXULGDG\
VDOXGSDUDODXWLOL]DFLyQSRUORVWUDEDMDGRUHVGHORVHTXLSRVGHWUDEDMRHQPDWHULDGHWUDEDMRV
WHPSRUDOHVHQDOWXUD %2(GHGHQRYLHPEUHGH ´



³5HDO 'HFUHWR  GH  GH QRYLHPEUH GH  VREUH OD SURWHFFLyQ GH OD VDOXG \ OD
VHJXULGDG GH ORV WUDEDMDGRUHV IUHQWH D ORV ULHVJRV GHULYDGRV R TXH SXHGDQ GHULYDUVH GH OD
H[SRVLFLyQDYLEUDFLRQHVPHFiQLFDV %2(GHGHQRYLHPEUHGH ´



³5HDO'HFUHWRGHGHRFWXEUHSRUHOTXHVHGLFWDQODVGLVSRVLFLRQHVGHDSOLFDFLyQ
GHOD'LUHFWLYD8(GHO3DUODPHQWR(XURSHR\GHO&RQVHMRGHGHMXQLRGHVREUH
HTXLSRV D SUHVLyQ WUDQVSRUWDEOHV \ SRU OD TXH VH GHURJDQ ODV 'LUHFWLYDV &((
&((&((&((\&(´



5HDO'HFUHWRGHGHPDU]RSRUHOTXHVHPRGLILFDHO5HDO'HFUHWRGH
GHRFWXEUHSRUHOTXHVHHVWDEOHFHQODVQRUPDVSDUDODFRPHUFLDOL]DFLyQ\SXHVWDHQVHUYLFLR
GHODVPiTXLQDVSDUDLQFOXLUORVULHVJRVGHDSOLFDFLyQGHSODJXLFLGDV 



5HDO 'HFUHWR  GH  GH IHEUHUR SRU HO TXH VH DSUXHED OD ,QVWUXFFLyQ 7pFQLFD
&RPSOHPHQWDULD $(0  $VFHQVRUHV  GHO 5HJODPHQWR GH DSDUDWRV GH HOHYDFLyQ \
PDQXWHQFLyQDSUREDGRSRU5HDO'HFUHWRGHGHQRYLHPEUH 



³5HDOGHFUHWRGHGHMXOLRSRUHOTXHVHHVWDEOHFHQORVUHTXLVLWRVHVHQFLDOHVGH
VHJXULGDGSDUDODFRPHUFLDOL]DFLyQGHORVHTXLSRVDSUHVLyQ´



³5HDOGHFUHWRGHGHMXOLRSRUHOTXHVHHVWDEOHFHQORVUHTXLVLWRVHVHQFLDOHVGH
VHJXULGDGSDUDODFRPHUFLDOL]DFLyQGHORVHTXLSRVDSUHVLyQ´



,QVWUXFFLRQV7qFQLTXHV&RPSOHPHQWDULHV











(TXLSVLPDTXLQjULD


³2UGHQGHGHMXOLRGHSRUODTXHVHGHWHUPLQDQODVFRQGLFLRQHVTXHGHEHQUHXQLUORV
DSDUDWRVHOHYDGRUHVGHSURSXOVLyQKLGUiXOLFD\ODVQRUPDVSDUDODDSUREDFLyQGHVXVHTXLSRV
LPSXOVRUHV %2(GHGHDJRVWRGH ´



³2UGHQGHGH  PD\RGHSRUODTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWRGH$SDUDWRV(OHYDGRUHV
SDUDREUDV %2(GHGHMXQLRGH´0RGLILFDGDSHU³2UGHQGHGHPDU]RGH %2(
GH  GH PDU]R GH  ´ (V GHURJD DPE HIHFWHV GH  GH GHVHPEUH GH  SHU ³5HDO
'HFUHWR %2(GHGHRFWXEUHGH ´



³5HJODPHQWRGHUHFLSLHQWHVDSUHVLyQ5'GHGHDEULO %2(GHGHPD\RGH
 ´0RGLILFDWSHU³5' %2(GHGHPDU]RGH ´L³5' %2(
GHGHQRYLHPEUHGH ´



³5HJODPHQWRGHDSDUDWRVGHHOHYDFLyQ\VXPDQWHQLPLHQWR5'GHGHQRYLHPEUH
%2(GHGHGLFLHPEUHGH ´'HURJDWSDUFLDOPHQWSHU³5' %2(GHGH
VHSWLHPEUHGH ´



³5HDO'HFUHWRGHGHPDU]RSRUHOTXHVHGLFWDQODVGLVSRVLFLRQHVGHDSOLFDFLyQGH
OD'LUHFWLYDGHO&RQVHMRGHODV&RPXQLGDGHV(XURSHDV&((VREUHDSDUDWRVHOHYDGRUHV
\GHPDQHMRPHFiQLFR %2(GHGHPD\RGH ´  



³5HDO 'HFUHWR  GH  GH QRYLHPEUH SRU HO TXH VH GLFWDQ ODV GLVSRVLFLRQHV GH
DSOLFDFLyQ GH OD 'LUHFWLYD GHO &RQVHMR &(( UHODWLYD D OD DSUR[LPDFLyQ GH ODV
OHJLVODFLRQHVGHORVHVWDGRVPLHPEURVVREUHPDTXLQDV %2(GHGHGLFLHPEUHGH ´
0RGLILFDWSHU³5HDO'HFUHWR %2(GHGHIHEUHURGH ´(VGHURJDDPEHIHFWHGH
GHGHVHPEUHGHSHU³5HDO'HFUHWR %2(GHGHRFWXEUHGH ´



³5HVROXFLyQGHDEULOGHGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH7HFQRORJtD\6HJXULGDG,QGXVWULDOSRU
ODTXHVHDXWRUL]DODLQVWDODFLyQGHDVFHQVRUHVVLQFXDUWRGHPiTXLQDV %2(GHGHDEULOGH
 ´

³,7&±0,($3GHO5HJODPHQWRGH$SDUDWRVD3UHVLyQ ([WLQWRUHVGHLQFHQGLR 2UGHQGHGH
PD\RGH %2(GH  GHMXQLRGH ´  0RGLILFDFLy³2UGHQGHGHRFWXEUHGH
%2(GHGHQRYLHPEUHGH ´³2UGHQGHGHPD\RGH  %2( GHGHMXQLR GH
 ´³2UGHQGHGHQRYLHPEUHGH %2(GHGHQRYLHPEUHGH ´L³2UGHQGH
GHPDU]RGH %2(GHGHDEULOGH ´



³5HDO 'HFUHWR  GH  GH DEULO VREUH GLVSRVLFLRQHV PtQLPDV GH VHJXULGDG \ VDOXG
UHODWLYDVDOWUDEDMRFRQHTXLSRVTXHLQFOX\HQSDQWDOODVGHYLVXDOL]DFLyQ %2(GHGHDEULOGH

³,7&±0,(±$(0$VFHQVRUHVHOHFWURPHFiQLFRV20GHVHSWLHPEUHGH %2(GH
RFWXEUHGH ´0RGLILFDFLy³2UGHQGHGHRFWXEUHGH %2(GHRFWXEUHGH ´

3jJLQD  





3jJLQD  
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³$XWRUL]DFLyQ GH LQVWDODFLyQ GH DVFHQVRUHV FRQ PiTXLQD HQ IRVR 5HVROXFLyQ GH  GH
VHSWLHPEUH GH  %2(  GH VHSWLHPEUH GH  ´ ³$XWRUL]DFLyQ GH OD LQVWDODFLyQ GH
DVFHQVRUHVVLQFXDUWRGHPiTXLQDV5HVROXFLyQGHGHDEULOGH %2(GHGHDEULOGH
 ´




'LYHUVRV


³2UGHQGHGHPDU]RGHSRUODTXHVHDSUXHEDQGHWHUPLQDGDV,QVWUXFFLRQHVWpFQLFDV
FRPSOHPHQWDULDV UHODWLYDV D ORV FDStWXORV ,9 9 ,; \ ; GHO 5HJODPHQWR *HQHUDO GH 1RUPDV
%iVLFDVGH6HJXULGDG0LQHUD %2(GHGHDEULOGH ´0RGLILFDGDSHU³2UGHQGHGH
DEULOGH %2(GHGHPD\RGH ´L³2UGHQGHGHMXOLRGH %2(GHGH
DJRVWRGH ´



³2UGHQGHGHMXQLRGHVREUH&DWDORJDFLyQ\+RPRORJDFLyQGHORVH[SORVLYRVSURGXFWRV
H[SORVLYRV\VXVDFFHVRULRV %2(GHGHMXOLRGH ´



³5HDO'HFUHWRGHGHIHEUHURSRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWRGHH[SORVLYRV
%2(GHGHPDU]RGH ´0RGLILFDWSHU³5HDO'HFUHWR %2(GHGHPDU]RGH
 ´L³2UGHQ,17 %2(Q~PGHGHGLFLHPEUHGH ´&RPSOHPHQWDGD
SHU OD ³5HVROXFLyQ GH  GH DJRVWR GH  %2( GH  GH VHSWLHPEUH GH  ´ ³2UGHQ
35( %2(GHGHIHEUHURGH ´³2UGHQ35( %2(GHGHPDU]RGH
 ´L³2UGHQ35( %2(GHGHIHEUHURGH ´



³2UGHQ GH  GH GLFLHPEUH GH  SRU OD TXH VH HVWDEOHFHQ QXHYRV PRGHORV SDUD OD
QRWLILFDFLyQ GH DFFLGHQWHV GH WUDEDMR \ VH GDQ LQVWUXFFLRQHV SDUD VX FXPSOLPHQWDFLyQ \
WUDPLWDFLyQ %2(GHGHGLFLHPEUHGH ´0RGLILFDGDSHU³2UGHQ7$6 %2(
GHGHQRYLHPEUHGH ´

³,7&±0,(±$(0*U~DVWRUUHGHVPRQWDEOHVSDUDREUDV5'GHGHPD\RGH
%2(GHMXOLRGH ´
³,7&±0,(±$(0&DUUHWDVDXWRPRWULFHVGHPDQXWHQFLyQ20GHPD\RGH %2(GH
MXQLRGH ´
³,7&±0,(±$(05HJODPHQWRGHDSDUDWRVGHHOHYDFLyQ\PDQXWHQFLyQUHIHUHQWHVDJU~DV
PyYLOHVDXWRSURSXOVDGDV5'GHGHPD\RGH %2(GHMXOLRGH ´
³,7&0,(06*0iTXLQDVHOHPHQWRVGHPiTXLQDVRVLVWHPDVGHSURWHFFLyQXWLOL]DGRV20
GHDEULOGH %2(GHDEULOGH ´ 
³1RUPD 81(,1 ,QVWUXFFLRQHV SDUD OD LQVWDODFLyQ PDQHMR PDQWHQLPLHQWR UHYLVLRQHV H
LQVSHFFLRQHVGHODVSODWDIRUPDVHOHYDGRUDVPyYLOHVGHSHUVRQDO 3(03 ´






(TXLSVGHSURWHFFLyLQGLYLGXDO




³&RPHUFLDOL]DFLyQ\OLEUH FLUFXODFLyQLQWUDFRPXQLWDULDGHORV HTXLSRV GHSURWHFFLyQLQGLYLGXDO
5'GHGHQRYLHPEUH %2(GHGLFLHPEUHGH ´0RGLILFDWSHU³20GH
GH PD\RGH ´ SHU ³5'  GH GH IHEUHUR %2(  GH PDU]R GH  ´ L SHUOD
³5HVROXFLyQ GH  GH PD\R GH  %2(  GH MXOLR GH  ´ &RPSOHPHQWDW SHU OD
³5HVROXFLyQGHGHDEULOGH %2(GHGHPD\RGH ´³5HVROXFLyQGHGHPDU]R
GH %2(GHGHDEULOGH ´³5HVROXFLyQGHGHDEULOGH %2(GHGHMXQLR
GH ´³5HVROXFLyQGHGHMXOLRGH %2(GHGHVHSWLHPEUHGH ´L³5HVROXFLyQ
GHGHVHSWLHPEUHGH %2(GHGHVHSWLHPEUHGH ´



³2UGHQGHGHPD\RGHSRUODTXHVHPRGLILFD LGHURJD OD2UGHQGHGHRFWXEUHGH
VREUHORVUHTXLVLWRV\GDWRVTXHGHEHQUHXQLUODVFRPXQLFDFLRQHVGHDSHUWXUDSUHYLDR
UHDQXGDFLRQ GH DFWLYLGDGHV HQ ORV FHQWURV GH WUDEDMR GLFWDGD HQ GHVDUUROOR GHO 5HDO
'HFUHWR/H\GHGHPDU]R %2(GHGHPD\RGH ´0RGLILFDGDSHUOD³2UGHQ
GHGHDEULOGH %2(GHGHPD\RGH ´



³5HDO'HFUHWRGHGHIHEUHURSRUHOTXHVHPRGLILFDHO5HDO'HFUHWRGH
 GH QRYLHPEUH SRU HO TXH VH UHJXOD ODV FRQGLFLRQHV SDUD OD FRPHUFLDOL]DFLyQ \ OLEUH
FLUFXODFLyQ LQWUDFRPXQLWDULD GH ORV HTXLSRV GH SURWHFFLyQ LQGLYLGXDO %2( GH  GH PDU]R GH
 PRGLILFDGRSRU2UGHQGHGHIHEUHURGH %2(GHGHPDU]RGH ´

³5HDO 'HFUHWR  GH  GH QRYLHPEUH SRU HO TXH VH DSUXHED HO FXDGUR GH
HQIHUPHGDGHVSURIHVLRQDOHVHQHOVLVWHPDGHOD6HJXULGDG6RFLDO\VHHVWDEOHFHQFULWHULRVSDUD
VX QRWLILFDFLyQ \ UHJLVWUR %2( GH  GH GLFLHPEUH GH  ´ &RPSOHPHQWDW SHU ³2UGHQ
7$6 %2(GHGHHQHURGH ´



³5HVROXFLyQGHGHDJRVWRGHGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH7UDEDMRSRUODTXHVHLQVFULEH
HQHOUHJLVWUR\SXEOLFDHO,9&RQYHQLR&ROHFWLYR*HQHUDOGHO6HFWRUGHOD&RQVWUXFFLyQ %2(GH
GHDJRVWRGH ´



&RQYHQLVFROāOHFWLXV



³5HDO'HFUHWRGHGHRFWXEUHSRUHOTXHVHUHJXODQORVSURGXFWRVVDQLWDULRV %2(
GHGHQRYLHPEUHGH ´



5HDO'HFUHWRGHGHPDU]RSRUHOTXHVHPRGLILFDHO5HJODPHQWRGHH[SORVLYRV
DSUREDGRVSRU5HDO'HFUHWRGHGHIHEUHURSDUDDGDSWDUORDORGLVSXHVWRHQOD/H\
GHGHQRYLHPEUHVREUHHOOLEUHDFFHVRDODVDFWLYLGDGHVGHVHUYLFLRV\VXHMHUFLFLR
%2(GHGHPDU]RGH  



³'LUHFWLYD8(GHO3DUODPHQWR(XURSHR\GHO&RQVHMRGHGHIHEUHURGHUHODWLYD
DODDUPRQL]DFLyQGHODVOHJLVODFLRQHVGHORV(VWDGRVPLHPEURVHQPDWHULDGHFRPHUFLDOL]DFLyQ
\FRQWUROGHH[SORVLYRVFRQILQHVFLYLOHV UHIXQGLFLyQ ´



³2UGHQ 35( GH  GH GLFLHPEUH SRU OD TXH VH DSUXHED OD ,QVWUXFFLyQ 7pFQLFD
&RPSOHPHQWDULDQ~PHUR +RUDULRGHDSHUWXUDGHORVGHSyVLWRVGHH[SORVLYRVFXVWRGLDGH
OODYHV GH ORV SROYRULQHV GHVWLQR GH ORV H[SORVLYRV QR FRQVXPLGRV \ GHYROXFLRQHV  GHO
5HJODPHQWRGH([SORVLYRV´



³5'GHGHPD\RVREUHGLVSRVLFLRQHVPtQLPDVGHVHJXULGDG\VDOXGUHODWLYDVDOD
XWLOL]DFLyQSRUORVWUDEDMDGRUHVGHHTXLSRVGHSURWHFFLyQLQGLYLGXDO´ 



³'HFLVLyQGHOD&RPLVLyQGHGHPDU]RGHUHODWLYDDODSXEOLFDFLyQGHODVUHIHUHQFLDVGH
ODQRUPD(1(TXLSRVGHSURWHFFLyQUHVSLUDWRULD)LOWURVFRQWUDSDUWtFXODV5HTXLVLWRV
HQVD\RV PDUFDGR GH FRQIRUPLGDG FRQ OD 'LUHFWLYD &(( GHO &RQVHMR HTXLSRV GH
SURWHFFLyQLQGLYLGXDO >QRWLILFDGDFRQHOQ~PHUR&  @´



³'LUHFWLYD8(GHO3DUODPHQWR(XURSHR\GHO&RQVHMRGHGHPD\RGHUHODWLYD
DODDUPRQL]DFLyQGHODVOHJLVODFLRQHVGHORV(VWDGRVPLHPEURVVREUHODFRPHUFLDOL]DFLyQGH
HTXLSRVDSUHVLyQ UHIXQGLFLyQ ´



1RUPHV7qFQLTXHV5HJODPHQWjULHV







6HQ\DOLW]DFLy


³'LVSRVLFLRQHV PtQLPDV HQ PDWHULD GH VHxDOL]DFLyQ GH VHJXULGDG \ VDOXG HQ HO WUDEDMR 5'
 %2(GHDEULOGH ´



³2UGHQ GH  GH DJRVWR GH  VREUH 6HxDOL]DFLyQ EDOL]DPLHQWR GHIHQVD OLPSLH]D \
WHUPLQDFLyQGHREUDVILMDVHQYtDVIXHUDGHSREODGR %2(GHGHVHSWLHPEUHGH ´









 &21',&,216(&21Ñ0,48(6



1RUPHVVREUHVHQ\DOLW]DFLyG¶REUHVHQFDUUHWHUHV³,QVWUXFFLyQ,&GHO0238´


3jJLQD  





&ULWHULVG DSOLFDFLy
3jJLQD  
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,QGXVWULDOGHO¶REUDFRQWUDFWDGD3qUGXDG¶KRPRORJDFLy
FRP &RQWUDFWLVWD SHU OD PDWHL[D 3URSLHWDW GXUDQW 
DQ\V


/¶$UWGHO5'GHG¶RFWXEUHPDQWpSHUDOVHFWRUGHODFRQVWUXFFLyODQHFHVVLWDW
G¶HVWLPDUO¶DSOLFDFLyGHOD6HJXUHWDWL6DOXWFRPXQFRVW  µµDIHJLW¶µDO (VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXWLSHU
FRQVHTHQWLQFRUSRUDWDO3URMHFWH

(O SUHVVXSRVW SHU D O DSOLFDFLy L H[HFXFLy GH O¶HVWXGL GH 6HJXUHWDW L 6DOXW KDXUj GH TXDQWLILFDU HO
FRQMXQWGHµµGHVSHVHV¶µSUHYLVWHVWDQWSHOTXHHVUHIHUHL[DODVXPDWRWDOFRPDODYDORUDFLyXQLWjULD
G¶HOHPHQWVDPEUHIHUqQFLDDOTXDGUHGHSUHXVVREUHHOTXHHVFDOFXOD6ROVSRGUDQILJXUDUSDUWLGHV
DOoDGHVHQHOVFDVRVG¶HOHPHQWVRRSHUDFLRQVGHGLItFLOSUHYLVLy

(OV DPLGDPHQWV TXDOLWDWV L YDORUDFLy UHFROOLGHV HQ HO SUHVVXSRVW GH O¶(VWXGL GH 6HJXUHWDW L 6DOXW
SRGUDQVHUPRGLILFDGHVRVXEVWLWXwGHVSHUDOWHUQDWLYHVSURSRVDGHVSHO&RQWUDFWLVWDHQHOVHX3ODGH
6HJXUHWDW L 6DOXW SUqYLD MXVWLILFDFLy WqFQLFD GHJXGDPHQW PRWLYDGD VHPSUH TXH DL[z QR VXSRVL
GLVPLQXFLyGHO¶LPSRUWWRWDOQLGHOVQLYHOOVGHSURWHFFLyFRQWLQJXWVHQO¶(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXW$
DTXHVWVHIHFWHVHOSUHVVXSRVWGHO(66KDXUjG¶DQDULQFRUSRUDQWDOSUHVVXSRVWJHQHUDOGHO¶REUD
FRPXQFDStWROPpVGHOPDWHL[

/DWHQGqQFLDDLQWHJUDUOD6HJXUHWDWL6DOXW SUHVVXSRVWGH6HJXUHWDWL6DOXW  HVFRQWHPSODHQHO
PDWHL[ FRV OHJDO TXDQ HO OHJLVODGRU LQGLFD TXH QR V¶LQFORXUDQ HQ HO SUHVVXSRVW GH O¶(VWXGL GH
6HJXUHWDWL6DOXWHOVFRVWRVH[LJLWVSHUODFRUUHFWDH[HFXFLySURIHVVLRQDOGHOVWUHEDOOVFRQIRUPHDOHV
QRUPHV UHJODPHQWjULHV HQ YLJRU L HOV FULWHULV WqFQLFV JHQHUDOPHQW DGPHVRV HPDQDWV GHOV
RUJDQLVPHVHVSHFLDOLW]DWV$TXHVWFULWHULHVO¶DSOLFDWHQHOSUHVHQW(66HQO¶DSDUWDWUHODWLXD0HGLV
$X[LOLDUVG¶8WLOLWDW3UHYHQWLYD 0$83 
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/D3UHYHQFLyGHOD6LQLVWUDOLWDW/DERUDOSUHWpQDFRQVHJXLUXQVREMHFWLXVFRQFUHWVHQHOQRVWUHFDV
GHWHFWDULFRUUHJLUHOVULVFRVG DFFLGHQWVODERUDOV

(O&RQWUDFWLVWD3ULQFLSDOKDXUjGHUHIOHFWLUDOVHX3ODGH6HJXUHWDWL6DOXW  ODPDQHUD  FRQFUHWDGH
GHVHQYROXSDUOHV7qFQLTXHVGH6HJXUHWDWL6DOXWLFRPOHVDSOLFDUjHQDTXHVWDREUD

7RW VHJXLW V¶DQRPHQHQ D WtWRO RULHQWDWLX XQD VqULH GH GHVFULSFLRQV GH OHV GLIHUHQWV 7qFQLTXHV
$QDOtWLTXHVL2SHUDWLYHVGH6HJXUHWDW


x 7qFQLTXHVDQDOtWLTXHVGHVHJXUHWDW

/HV7qFQLTXHV$QDOtWLTXHVGH6HJXUHWDWL6DOXWWHQHQFRPDREMHFWLXH[FOXVLXODGHWHFFLyGHULVFRVLOD
UHFHUFDGHOHVFDXVHV

Prèvies als accidents.

,QVSHFFLRQVGHVHJXUHWDW

$QjOLVLGHWUHEDOO

$QjOLVL(VWDGtVWLFDGHODVLQLVWUDOLWDW

$QjOLVLGHOHQWRUQGHWUHEDOO

Posteriors als accidents.

1RWLILFDFLyG DFFLGHQWV

5HJLVWUHG DFFLGHQWV

,QYHVWLJDFLy7qFQLFDG $FFLGHQWV

&HUWLILFDFLyGHOSUHVVXSRVWGHO3ODGH6HJXUHWDWL6DOXW
6L Ep HO 3UHVVXSRVW GH 6HJXUHWDW DPE FULWHULV GH µµ6HJXUHWDW ,QWHJUDGD¶µ KDXULD G¶HVWDU LQFOzV HQ OHV
SDUWLGHVGHO3URMHFWHGHIRUPDQRVHJUHJDEOHSHUOHVREUHVGH&RQVWUXFFLyHVSUHFLVDO HVWDEOLPHQW
G¶XQFULWHULUHVSHFWHDODFHUWLILFDFLyGHOHVSDUWLGHVFRQWHPSODGHVHQHOSUHVVXSRVWGHO3ODGH6HJXUHWDW
L6DOXWGHO&RQWUDFWLVWDSHUFDGDREUD   

(OSUHVVXSRVWGHVHJXUHWDWLVDOXWV¶DERQDUjG¶DFRUGDPEHOTXHLQGLTXLHOFRUUHVSRQHQWFRQWUDFWHG¶REUD 





5HYLVLyGHSUHXVGHO3ODGH6HJXUHWDWL6DOXW
(OVSUHXVDSURYDWVSHO&RRUGLQDGRUGH6HJXUHWDWL6DOXWFRQWLQJXWVHQHO3ODGH6HJXUHWDWL6DOXWGHO
&RQWUDFWLVWDHVPDQWLQGUjGXUDQWODWRWDOLWDWGHO¶H[HFXFLyPDWHULDOGHOHVREUHV

([FHSFLRQDOPHQWTXDQHOFRQWUDFWHV¶KDJLH[HFXWDWHQXQLWUDQVFRUUHJXWFRPDPtQLPXQDQ\GHV
GH OD VHYD DGMXGLFDFLy  SRGUj FRQWHPSODUVH OD SRVVLELOLWDW GH UHYLVLy GH SUHXV GHO SUHVVXSRVW GH
6HJXUHWDWPLWMDQoDQWHOVtQGH[VRIyUPXOHVGHFDUjFWHURILFLDOTXHGHWHUPLQLO zUJDQGHFRQWUDFWDFLyHQ
HOVWHUPLQLVFRQWHPSODWVHQHO7tWRO,9GHO5'/HJLVODWLXGHGHMXQ\SHOTXHV¶DSURYDHOWH[W
UHIyVGHOD/OHLGH&RQWUDFWHVGHOHV$GPLQLVWUDFLRQV3~EOLTXHV






x 7qFQLTXHVRSHUDWLYHVGHVHJXUHWDW

/HV7qFQLTXHV2SHUDWLYHVGH6HJXUHWDWL6DOXWSUHWHQHQHOLPLQDUOHV&DXVHVLDWUDYpVG DTXHVWHV
FRUUHJLUHO5LVF 

6HJRQV TXH O REMHFWLX GH O DFFLy FRUUHFWRUD KDJL G¶RSHUDU VREUH OD FRQGXFWD KXPDQD R VREUH HOV
IDFWRUV SHULOORVRV PHVXUDWV HO &RQWUDFWLVWD KDXUj GH GHPRVWUDU DO VHX 3OD GH 6HJXUHWDW L 6DOXW L
+LJLHQHTXHWpGHVHQYROXSDWXQVLVWHPDG DSOLFDFLyGH7qFQLTXHV2SHUDWLYHVVREUH

El Factor Tècnic:


6LVWHPHVGH6HJXUHWDW 

3URWHFFLRQVFROāOHFWLYHVL5HVJXDUGV

0DQWHQLPHQW3UHYHQWLX

3URWHFFLRQV3HUVRQDOV

1RUPHV

6HQ\DOLW]DFLy

El Factor Humà:


3HQDOLW]DFLRQVSHULQFRPSOLPHQWHQPDWqULDGH6HJXUHWDW
/DUHLWHUDFLyG¶LQFRPSOLPHQWVHQO¶DSOLFDFLyGHOVFRPSURPLVRVDGTXLULWVHQHO3ODGH6HJXUHWDWL6DOXWD
FULWHUL SHUXQDQLPLWDWGHO&RRUGLQDGRUGH 6HJXUHWDWL6DOXWLGHOVUHVWDQWVFRPSRQHQWVGHOD'LUHFFLy
G¶2EUDR'LUHFFLy)DFXOWDWLYDSHUDFFLyXRPLVVLyGHOSHUVRQDOSURSLLR6XEFRQWUDFWLVWHVL7UHEDOODGRUV
$XWzQRPV FRQWUDFWDWV SHU HOO GXUDQ DSDUHOODWV FRQVHTHQWPHQW SHU HO &RQWUDFWLVWD OHV VHJHQWV
3HQDOLW]DFLRQV











02/7//(8
//(8
*5(8
02/7*5(8
*5$9Ë66,0


 GHO%HQHILFL,QGXVWULDOGHO¶REUDFRQWUDFWDGD

GHO%HQHILFL,QGXVWULDOGHO¶REUDFRQWUDFWDGD

GHO%HQHILFL,QGXVWULDOGHO¶REUDFRQWUDFWDGD

GHO%HQHILFL,QGXVWULDOGHO¶REUDFRQWUDFWDGD
 3DUDOLW]DFLy GHOV WUHEDOODGRUV  GHO %HQHILFL
3jJLQD  

3UHYLVLRQVGHO&RQWUDFWLVWD  DO DSOLFDFLyGHOHV7qFQLTXHVGH6HJXUHWDW





3jJLQD  
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7HVWGH6HOHFFLySUHODERUDOGHOSHUVRQDO
5HFRQHL[HPHQWV0qGLFVSUHODERUDOV
)RUPDFLy
$SUHQHQWDWJH
3URSDJDQGD
$FFLyGHJUXS
'LVFLSOLQD
,QFHQWLXV

)DFXOWDWLX FRPSHWHQW G DFRUG DPE OD UHJODPHQWDFLy RILFLDO VHUj O HQFDUUHJDW GH YHWOODU SHU OHV
FRQGLFLRQVKLJLqQLTXHVTXHKDXUjGHUHXQLUHOFHQWUHGHWUHEDOO

5HVSHFWH D OHV LQVWDOāODFLRQV PqGLTXHV D O REUD H[LVWLUDQ DOPHQ\V XQD IDUPDFLROD G XUJqQFLD TXH
HVWDUj GHJXGDPHQW DVVHQ\DODGD L FRQWLQGUj DOOz GLVSRVDW D OD QRUPDWLYD YLJHQW L HV UHYLVDUj
SHULzGLFDPHQWHOFRQWUROG H[LVWqQFLHV 

$O3ODGH6HJXUHWDWL6DOXWL+LJLHQHHOFRQWUDFWLVWDSULQFLSDOGHVHQYROXSDUjO RUJDQLJUDPDDL[tFRPOHV
IXQFLRQVLFRPSHWqQFLHVGHODVHYDHVWUXFWXUDHQ0HGLFLQD3UHYHQWLYD

7RWHOSHUVRQDOGHO REUD 3URSL6XEFRQWUDFWDWR$XWzQRP DPELQGHSHQGqQFLDGHOWHUPLQLGHGXUDGD
GHOHVFRQGLFLRQVSDUWLFXODUVGHODVHYDFRQWUDFWDFLyKDXUjG KDYHUSDVVDWXQUHFRQHL[HPHQWPqGLF
G LQJUpVLHVWDUFODVVLILFDWG DFRUGDPEOHVVHYHVFRQGLFLRQVSVLFRItVLTXHV

,QGHSHQGHQWPHQW GHO UHFRQHL[HPHQW G LQJUpV V KDXUj GH IHU D WRWV HOV WUHEDOODGRUV GHO &HQWUH GH
7UHEDOO SURSLVL6XEFRQWUDFWDWV VHJRQVYHDVVHQ\DODWDODYLJHQWUHJODPHQWDFLyDOUHVSHFWHFRPD
PtQLPXQUHFRQHL[HPHQWSHULzGLFDQXDO

3DUDOāOHODPHQWO¶HTXLSPqGLFGHO6HUYHLGH3UHYHQFLyGHO HPSUHVD 3URSL0DQFRPXQDWRDVVLVWLWSHU
0~WXDG $FFLGHQWV KDXUjG HVWDEOLUDO3ODGH6HJXUHWDWL6DOXWXQSURJUDPDG DFWXDFLyFURQROzJLFDD
OHVPDWqULHVGHODVHYDFRPSHWqQFLD


+LJLHQHL3UHYHQFLyDOWUHEDOO

0HGLFLQDSUHYHQWLYDGHOVWUHEDOODGRUV

$VVLVWqQFLD0qGLFD

(GXFDFLyVDQLWjULDLSUHYHQWLYDGHOVWUHEDOODGRUV

3DUWLFLSDFLyHQFRPLWqGH6HJXUHWDWL6DOXW

2UJDQLW]DFLyLSRVWDDOGLDGHOILW[HULDU[LXGHPHGLFLQDG (PSUHVD    


&RQGLFLRQV7qFQLTXHVGHO&RQWUROGH4XDOLWDWGHOD3UHYHQFLy
(O &RQWUDFWLVWD LQFORXUj D OHV (PSUHVHV 6XEFRQWUDFWDGHV L WUHEDOODGRUV $XWzQRPV OOLJDWV DPE HOO
FRQWUDFWXDOPHQW HQ HO GHVHQYROXSDPHQW GHO VHX 3OD GH 6HJXUHWDW L 6DOXW KDXUj G LQFORXUH HOV
GRFXPHQWVWLSXVHQHOVHXIRUPDWUHDODL[tFRPHOVSURFHGLPHQWVGHFRPSOLPHQWDFLyIHWVVHUYLUDOD
VHYD HVWUXFWXUD HPSUHVDULDO SHU D FRQWURODU OD TXDOLWDW GH OD 3UHYHQFLy GH OD 6LQLVWUDOLWDW /DERUDO
$SRUWHPDOSUHVHQW(VWXGLGH6HJXUHWDWDWtWROGHJXLDO HQXQFLDWGHOVPpVLPSRUWDQWV


 3URJUDPDLPSODQWDWDO HPSUHVDGH4XDOLWDW7RWDORHOUHJODPHQWDUL3ODG¶$FFLy3UHYHQWLYD 
 3URJUDPD%jVLFGH)RUPDFLy3UHYHQWLYDHVWDQGDUGLW]DWSHO&RQWUDFWLVWD3ULQFLSDO
 )RUPDWV GRFXPHQWDOV L SURFHGLPHQWV GH FRPSOLPHQWDFLy LQWHJUDWV D O HVWUXFWXUD GH JHVWLy
HPSUHVDULDOUHODWLXVDO&RQWURO$GPLQLVWUDWLXGHOD3UHYHQFLy
 &RPLWqLR&RPLVVLRQVYLQFXODWVDOD3UHYHQFLy
 'RFXPHQWVYLQFXODQWVDFWHVLRPHPRUjQGXPV
 0DQXDOVLR3URFHGLPHQWV6HJXUVGH7UHEDOOG RUGUHLQWHUQG HPSUHVD
 &RQWUROGH4XDOLWDWGH6HJXUHWDWGHO3URGXFWH




&RQGLFLRQV7qFQLTXHVGHOVÑUJDQVGHO (PSUHVD&RQWUDFWLVWDFRPSHWHQWVHQ
PDWqULDGH6HJXUHWDWL6DOXW


(OFRPLWqROHVSHUVRQHVHQFDUUHJDGHVGHODSURPRFLyFRRUGLQDFLyLYLJLOjQFLDGHOD6HJXUHWDWL6DOXW
GHO REUDVHUDQDOPHQ\VHOVPtQLPVHVWDEOHUWVSHUODQRUPDWLYDYLJHQWSHOFDVFRQFUHWGHO REUDGH
UHIHUqQFLDDVVHQ\DODQWVHHVSHFtILFDPHQWDO 3ODGH6HJXUHWDWODVHYD UHODFLyDPEO¶RUJDQLJUDPD
JHQHUDOGH6HJXUHWDWL6DOXWGHO HPSUHVDDGMXGLFDWjULDGHOHVREUHV

(O&RQWUDFWLVWDDFUHGLWDUjO H[LVWqQFLDG XQ6HUYHL7qFQLFGH6HJXUHWDWL6DOXW SURSLRFRQFHUWDW FRP
DGHSDUWDPHQWVWDIIGHSHQHQWGHO $OWD'LUHFFLyGHO (PSUHVD&RQWUDFWLVWDGRWDWGHOVUHFXUVRVPHGLV
LTXDOLILFDFLyQHFHVVjULDFRQIRUPHDO5'µµ5HJODPHQWRGHORV6HUYLFLRVGH3UHYHQFLyQ¶µ(Q
WRWFDVHOFRQVWUXFWRUFRPSWDUjDPEO DMXWGHO'HSDUWDPHQW7qFQLFGH6HJXUHWDWL6DOXWGHOD0~WXD
G $FFLGHQWVGH7UHEDOODPEODTXHWLQJXLHVWDEOHUWDSzOLVVD

(O&RRUGLQDGRUGH6HJXUHWDWL6DOXWSRGUjYHGDUODSDUWLFLSDFLyHQDTXHVWDREUDGHO'HOHJDW6LQGLFDO
GH3UHYHQFLyTXHQRUHXQHL[LDOVHXFULWHULODFDSDFLWDFLyWqFQLFDSUHYHQWLYDSHOFRUUHFWHFRPSOLPHQW
GHODVHYDLPSRUWDQWPLVVLy

/¶HPSUHVDUL &RQWUDFWLVWD FRP D Pj[LP UHVSRQVDEOH GH OD 6HJXUHWDW L 6DOXW GH OD VHYD HPSUHVD 
KDXUjGHIL[DUHOVjPELWVGHFRPSHWqQFLDIXQFLRQDOGHOV'HOHJDWV6LQGLFDOVGH3UHYHQFLyHQDTXHVWD
REUD

/ REUDGLVSRVDUjGH7qFQLFGH6HJXUHWDWL6DOXW SURSLRFRQFHUWDW DWHPSVSDUFLDOTXHDVVHVVRULDOV
UHVSRQVDEOHV WqFQLFV L FRQVHTHQWPHQW GH VHJXUHWDW  GH O HPSUHVD FRQVWUXFWRUD HQ PDWqULD
SUHYHQWLYDDL[tFRPXQD%ULJDGDGHUHSRVLFLyLPDQWHQLPHQWGHOHVSURWHFFLRQVGHVHJXUHWDWDPE
LQGLFDFLyGHODVHYDFRPSRVLFLyLWHPSVGHGHGLFDFLyDDTXHVWHVIXQFLRQV







' DFRUGDPEOHVQHFHVVLWDWVGHGLVSRVDUG¶XQLQWHUORFXWRUDOWHUQDWLXHQDEVqQFLDGHO&DSG¶2EUDHV
QRPHQDUj XQ 6XSHUYLVRU GH 6HJXUHWDW L 6DOXW HTXLYDOHQW D O DQWLF 9LJLODQW GH 6HJXUHWDW 
FRQVLGHUDQWVH HQ SULQFLSL O (QFDUUHJDW *HQHUDO GH O REUD FRP D SHUVRQD PpV DGLHQW SHU D
FRPSOLUKR HQ DEVqQFLD G XQ DOWUH WUHEDOODGRU PpV TXDOLILFDW HQ DTXHVWV WUHEDOOV D FULWHUL GHO
&RQWUDFWLVWD (O VHX QRPHQDPHQW HV IRUPDOLW]DUj SHU HVFULW L HV QRWLILFDUj DO &RRUGLQDGRU GH
6HJXUHWDW

6¶DQRPHQDUjXQ6RFRUULVWDSUHIHULEOHPHQWDPEFRQHL[HPHQWVHQ3ULPHUV$X[LOLVDPEODPLVVLyGH
UHDOLW]DU SHWLWHV FXUHV L RUJDQLW]DU O¶HYDFXDFLy GHOV DFFLGHQWDWV DOV FHQWUHV DVVLVWHQFLDOV TXH
FRUUHVSRQJXLTXHDPpVDPpVVHUjO¶HQFDUUHJDWGHOFRQWUROGHODGRWDFLyGHODIDUPDFLROD

$HIHFWHVSUjFWLFVLDPELQGHSHQGqQFLDGHO&RPLWqGH6HJXUHWDWL6DOXWVLODLPSRUWjQFLDGHO¶REUDKR
DFRQVHOODHVFRQVWLWXLUjDSHXG REUDXQDµµ&RPLVVLy7qFQLFD,QWHUHPSUHVDULDOGH5HVSRQVDEOHVGH
6HJXUHWDW¶µLQWHJUDWSHOVPj[LPV5HVSRQVDEOHV7qFQLFVGHOHV(PSUHVHVSDUWLFLSDQWVDFDGDIDVH
G¶REUDDTXHVWDµµFRPLVVLy¶µHVUHXQLUjFRPDPtQLPPHQVXDOPHQWLVHUjSUHVLGLGDSHO&DSG 2EUDGHO
&RQWUDFWLVWDDPEO DVVHVVRUDPHQWGHOVHX6HUYHLGH3UHYHQFLy SURSLRFRQFHUWDW 





2EOLJDFLRQVGHO (PSUHVD&RQWUDFWLVWDFRPSHWHQWHQPDWqULDGH0HGLFLQDGHO
7UHEDOO
(O 6HUYHL GH 0HGLFLQD GHO 7UHEDOO LQWHJUDW HQ HO 6HUYHL GH 3UHYHQFLy R HQ HO VHX FDV HO 4XDGUH
3jJLQD  

&RPSHWqQFLHVGH)RUPDFLyHQ6HJXUHWDWDO REUD
(O&RQWUDFWLVWDKDXUjG HVWDEOLUDO3ODGH6HJXUHWDWL6DOXWXQSURJUDPDG DFWXDFLyTXHUHIOHFWHL[LXQ
VLVWHPDG HQWUHQDPHQWLQLFLDOEjVLFGHWRWVHOVWUHEDOODGRUVQRXV(OPDWHL[FULWHULHV  VHJXLUjVLVyQ
WUDVOODGDWVDXQQRX  OORFGHWUHEDOORLQJUHVVLQFRPDRSHUDGRUVGHPjTXLQHVYHKLFOHVRDSDUHOOV
G HOHYDFLy

6 HIHFWXDUjHQWUHHOSHUVRQDOODIRUPDFLyDGHTXDGDSHUDVVHJXUDUHOFRUUHFWH~VGHOVPHGLVSRVDWVDO
VHXDEDVWSHUPLOORUDUHOVHXUHQGLPHQWTXDOLWDWLVHJXUHWDWGHOVHXWUHEDOO







&RPSHWqQFLHVGHOV&ROāODERUDGRUV3UHYHQFLRQLVWHVDO REUD





3jJLQD  
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x (PPDJDW]HPDWJHLPDQWHQLPHQW


6H VHJXLUDQ HVFUXSRORVDPHQW OHV UHFRPDQDFLRQV G¶HPPDJDW]HPDWJH L HVPHQW IL[DWV SHO
IDEULFDQWLFRQWLQJXGHVHQODVHYD  µµ*XLDGHPDQWHQLPHQWSUHYHQWLX¶µ

(VUHHPSODoDUDQHOVHOHPHQWVHVQHWHMDUDQHQJUHL[DUDQSLQWDUDQDMXVWDUDQLHVFROāORFDUDQHQ
HOOORFDVVLJQDWVHJXLQWOHVLQVWUXFFLRQVGHOIDEULFDQW

6 HPPDJDW]HPDUDQHQFRPSDUWLPHQWVDPSOLVLVHFVDPEWHPSHUDWXUHVFRPSUHVHVHQWUH
L&

/¶HPPDJDW]HPDWJH FRQWURO G¶HVWDW G¶XWLOLW]DFLy L HOV OOLXUDPHQWV G¶(TXLSV HVWDUDQ
GRFXPHQWDGHVLFXVWRGLDGHVDPEMXVWLILFDQWGHUHFHSFLyGHFRQIRUPLWDWOOLXUDPHQWLUHEXW
SHUXQUHVSRQVDEOHWqFQLFGHOHJDWSHUO¶XVXDUL



 3/(&'(&21',&,2167Ê&1,48(6(63(&Ë),48(6'(6(*85(7$7'(/6
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'HILQLFLyLFDUDFWHUtVWLTXHVGHOV(TXLSV0jTXLQHVLR0jTXLQHV)HUUDPHQWHV
x 'HILQLFLy

eVXQFRQMXQWGHSHFHVRzUJDQVXQLWVHQWUHVLGHOVTXDOVXQDOPHQ\VpVPzELOLHQHOVHXFDVG¶zUJDQV
G¶DFFLRQDPHQW FLUFXLWV GH FRPDQGDPHQW L GH SRWqQFLD HWF DVVRFLDWV GH IRUPD VROLGjULD SHU D XQD
DSOLFDFLy GHWHUPLQDGD HQ SDUWLFXODU GHVWLQDGD D OD WUDQVIRUPDFLy WUDFWDPHQW GHVSODoDPHQW L
DFFLRQDPHQWG¶XQPDWHULDO

(OWHUPHHTXLSLRPjTXLQDWDPEpFREUHL[


8Q FRQMXQW GH PjTXLQHV TXH HVWLJXLQ GLVSRVDGHV L VLJXLQ DFFLRQDGHV SHU D IXQFLRQDU
VROLGjULDPHQW

8QPDWHL[HTXLSLQWHUFDQYLDEOHTXHPRGLILTXLODIXQFLyG¶XQDPjTXLQDTXHHVFRPHUFLDOLW]DHQ
FRQGLFLRQV TXH SHUPHWLQDO SURSL RSHUDGRU DFREODU D XQD PjTXLQD D XQD VqULH G¶HOOHV R D XQ
WUDFWRUVHPSUHTXHDTXHVWHTXLSQRVLJXLXQDSHoDGHUHFDQYLRXQDIHUUDPHQWD

4XDQ O¶HTXLS PjTXLQD LR PjTXLQD IHUUDPHQWD GLVSRVL GH FRPSRQHQWV GH VHJXUHWDW TXH HV
FRPHUFLDOLW]LQ SHU VHSDUDW SHU D JDUDQWLU XQD IXQFLy GH VHJXUHWDW HQ HO VHX ~V QRUPDO DTXHVWV
DGTXLUHL[HQDOVHIHFWHVGHOSUHVHQW(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXWODFRQVLGHUDFLyGH0LWMj$X[LOLDUG¶8WLOLWDW
3UHYHQWLYD 0$83 

x &DUDFWHUtVWLTXHV

(OV HTXLSV GH WUHEDOO L PjTXLQHV DQLUDQ DFRPSDQ\DWV G¶XQHV LQVWUXFFLRQV G¶XWLOLW]DFLy HVWHVHV SHO
IDEULFDQWRLPSRUWDGRUHQOHVTXDOVILJXUDUDQOHVHVSHFLILFDFLRQVGHPDQXWHQFLyLQVWDOāODFLyLXWLOLW]DFLy
DL[tFRQOHVQRUPHVGHVHJXUHWDWLTXDOVHYRODOWUDLQVWUXFFLyTXHGHIRUPDHVSHFtILFDVLJXLQH[LJLGHVHQ
OHV FRUUHVSRQHQWV ,QVWUXFFLRQV 7qFQLTXHV &RPSOHPHQWjULHV ,7&  OHV TXDOV LQFORXUDQ HOV SOjQROV L
HVTXHPHVQHFHVVDULVSHUDOPDQWHQLPHQWLYHULILFDFLyWqFQLFDHVWDQWDMXVWDWVDOHVQRUPHV81(TXHOL
VLJXLQG¶DSOLFDFLy3RUWDUDQDPpVDPpVXQDSODFDGHPDWHULDOGXUDGRULIL[DGDDPEVROLGHVDHQOORFEHQ
YLVLEOHHQODTXDOILJXUDUDQFRPDPtQLPOHVVHJHQWVGDGHV


1RPGHOIDEULFDQW

$Q\GHIDEULFDFLyLPSRUWDFLyLRVXEPLQLVWUDPHQW

7LSXVLQ~PHURGHIDEULFDFLy

3RWqQFLDHQ.Z

&RQWUDVHQ\DG¶KRPRORJDFLy&(LFHUWLILFDWGHVHJXUHWDWG¶~VG¶HQWLWDWDFUHGLWDGDVLSURFHGHL[







x

'LUHFWLYDIRQDPHQWDO


'LUHFWLYDGHO&RQVHOO&((GHUHODWLYDDO¶DSUR[LPDFLyGHOHVOHJLVODFLRQVGHOV
(VWDWV PHPEUHV VREUH PjTXLQHV '2&( 1~P /  GH   PRGLILFDGD SHU OHV
'LUHFWLYHVGHO&RQVHOO&((GH '2&(1~P/GH &((GH
 '2&(1~P/GH L&((GH '2&(1~P/GH
 $TXHVWHVGLUHFWLYHVV¶KDQFRGLILFDWHQXQVROVWH[WPLWMDQoDQWOD'LUHFWLYD&(
'2&(1~P/GH 

7UDQVSRVDGDSHO5HLDO'HFUHWGHGHQRYHPEUH %2(G¶ PRGLILFDWSHO
5HLDO'HFUHWGHGHJHQHU %2(GH 

(QWUDGDHQYLJRUGHO5'O¶DPESHUtRGHWUDQVLWRULILQVO¶

(QWUDGDHQYLJRUGHO5'HO

([FHSFLRQV

&DUUHWRQVDXWRPRWRUVGHPDQXWHQFLyO¶DPESHUtRGHWUDQVLWRULILQVO¶

0jTXLQHV SHU D HOHYDFLy R GHVSODoDPHQW GH SHUVRQHV HO  DPE SHUtRGH WUDQVLWRUL ILQV
O¶

&RPSRQHQWV GH VHJXUHWDW LQFORX 5236 L )236 YHJHX OD &RPXQLFDFLy GH OD &RPLVVLy
&'2&(,63&GH HODPESHUtRGHWUDQVLWRULILQVO¶

0DUFDWHODPESHUtRGHWUDQVLWRULILQVO¶

$OWUHV'LUHFWLYHV


'LUHFWLYD GHO &RQVHOO &(( GH  UHODWLYD D O¶DSUR[LPDFLy GH OHV OHJLVODFLRQV GHOV
(VWDWVPHPEUHVVREUHHOPDWHULDOHOqFWULFGHVWLQDWDXWLOLW]DUVHDPEGHWHUPLQDWVOtPLWVGHWHQVLy
'2&(1~P/GH PRGLILFDGDSHUOD'LUHFWLYDGHO&RQVHOO&(( 
7UDQVSRVDGD SHO 5HLDO 'HFUHW  GH  GH JHQHU %2( GH   PRGLILFDW SHO 5HLDO
'HFUHWGHGHIHEUHU %2(GH 
(QWUDGDHQYLJRUGHO5'O¶
(QWUDGDHQYLJRUGHO5'HODPESHUtRGHWUDQVLWRULILQVO¶
$ DTXHVW UHVSHFWH YHXUH WDPEp OD 5HVROXFLy G¶ GH OD 'LUHFFLy *HQHUDO GH 7HFQRORJLD L
6HJXUHWDW,QGXVWULDO %2(GH 

'LUHFWLYD GHO &RQVHOO &(( GH  UHODWLYD D O¶DSUR[LPDFLy GH OHV OHJLVODFLRQV GHOV
(VWDWVPHPEUHVVREUHUHFLSLHQWVDSUHVVLyVLPSOH '2&(1~P/GH PRGLILFDGD

&RQGLFLRQVG HOHFFLyXWLOLW]DFLyHPPDJDW]HPDWJHLPDQWHQLPHQWGHOV(TXLSV
0jTXLQHVLR0jTXLQHV)HUUDPHQWHV
x (OHFFLyG¶XQ(TXLS

(OV(TXLSV0jTXLQHVLR0jTXLQHV)HUUDPHQWHVKDXUDQGHVHOHFFLRQDUVHHQEDVHDXQVFULWHULVGH
JDUDQWLHVGH6HJXUHWDWSHUDOVVHXVRSHUDGRUVLUHVSHFWHDOVHX0HGL$PELHQWGH7UHEDOO

x &RQGLFLRQVG¶XWLOLW]DFLyGHOV(TXLSV0jTXLQHVLR0jTXLQHVIHUUDPHQWHV

6yQ OHV FRQWHPSODGHV HQ O¶$QQH[ ,, GHO 5'  GH  GH MXOLRO VREUH µµ'LVSRVLFLRQV PtQLPHV GH
6HJXUHWDWL6DOXWSHUDODXWLOLW]DFLySHOVWUHEDOODGRUVGHOV(TXLSVGHWUHEDOO¶µ


3jJLQD  

'LUHFWLYHVFRPXQLWjULHVUHODWLYHVDODVHJXUHWDWGHOHVPjTXLQHVWUDQVSRVLFLRQVLGDWHV
G¶HQWUDGDHQYLJRU

6REUHFRPHUFLDOLW]DFLyLRSRVDGDHQVHUYHLHQOD8QLy(XURSHD







1RUPDWLYDDSOLFDEOH
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SHU OHV 'LUHFWLYHV GHO &RQVHOO &(( GH  '2&( 1~P /  GH   L
&((
7UDQVSRVDGHV SHO 5HLDO 'HFUHW  G¶ G¶RFWXEUH %2( GH   PRGLILFDW SHO
5HLDO'HFUHWGHGHGHVHPEUH %2(GH 
(QWUDGDHQYLJRUGHO5'HO
(QWUDGDHQYLJRUGHO5'O¶DPESHUtRGHWUDQVLWRULILQVO¶
'LUHFWLYD GHO &RQVHOO &(( GH  UHODWLYD D O¶DSUR[LPDFLy GH OHV OHJLVODFLRQV GHOV
(VWDWV PHPEUHV VREUH FRPSWDELOLWDW HOHFWURPDJQqWLFD '2&( 1~P /  GH  
PRGLILFDGDSHUOHV'LUHFWLYHVGHO&RQVHOO&((L&((GH '2&(1~P/
GH &((GH '2&(1~P/GH &(GH
'2&(1~P/GH 
7UDQVSRVDGHV SHO 5HLDO 'HFUHW  G¶ GH PDUo %2( G¶  PRGLILFDW SHO 5HLDO
'HFUHWG¶GHGHVHPEUH %2(GH L2UGUH0LQLVWHULDOGH %2(GH
 
(QWUDGDHQYLJRUGHO5'HODPESHUtRGHWUDQVLWRULILQVO¶(QWUDGDHQYLJRU
GHO5'HO(QWUDGDHQYLJRUGHO¶2UGUHGHHO
'LUHFWLYD GHO &RQVHOO &(( GH  UHODWLYD D O¶DSUR[LPDFLy GH OHV OHJLVODFLRQV GHOV
(VWDWV PHPEUHV VREUH DSDUHOOV GH JDV '2&( 1~P /  GH   PRGLILFDGD SHU OD
'LUHFWLYDGHO&RQVHOO&((
7UDQVSRVDGDSHO5HLDO'HFUHWGHGHQRYHPEUH %2(GH PRGLILFDWSHO
5HLDO'HFUHWGHGHIHEUHU %2(GH 
(QWUDGDHQYLJRUGHO5'HODPESHUtRGHWUDQVLWRULILQVO¶(QWUDGDHQ
YLJRUGHO5'HO
'LUHFWLYD GHO 3DUODPHQW (XURSHX L GHO&RQVHOO &( GH  UHODWLYD D O¶DSUR[LPDFLy GH
OHJLVODFLRQV GHOV (VWDWV PHPEUHV VREUH HOV DSDUHOOV L VLVWHPHV GH SURWHFFLy SHU D ~V HQ
DWPRVIHUHVSRWHQFLDOPHQWH[SORVLYHV '2&(1~P/GH 
7UDQVSRVDGDSHO5HLDO'HFUHWG¶GHPDUo %2(GH 
(QWUDGDHQYLJRUO¶DPESHUtRGHWUDQVLWRULILQVO¶
'LUHFWLYDGHO3DUODPHQW(XURSHXLGHO&RQVHOO&(GHUHODWLYDDO¶DSUR[LPDFLyGHOHV
OHJLVODFLRQVGHOV(VWDWVPHPEUHVVREUHHTXLSVDSUHVVLy '2&(1~P/GH 
(QWUDGDHQYLJRUDPESHUtRGHWUDQVLWRULILQVHO
2Q]H 'LUHFWLYHV DPE OHV VHYHV FRUUHVSRQHQWV PRGLILFDFLRQV L DGDSWDFLRQV DO SURJUpV WqFQLF
UHODWLYHVDO¶DSUR[LPDFLyGHOHVOHJLVODFLRQVGHOV(VWDWVPHPEUHVVREUHGHWHUPLQDFLyGHO¶HPLVVLy
VRQRUDGHPjTXLQHVLPDWHULDOVXWLOLW]DWVHQOHVREUHVGHFRQVWUXFFLy
7UDQVSRVDGHVSHO5HLDO'HFUHWGHGHIHEUHU %2(G¶ 2UGUH0LQLVWHULDOGH
 %2(GH 5HLDO'HFUHWGHGHJHQHU %2(GH L2UGUH
0LQLVWHULDOGH %2(GH 
(QWUDGDHQYLJRU(QIXQFLyGHFDGDGLUHFWLYD
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2UGUH 0LQLVWHULDO GH  SHU OD TXDO V¶DSURYD OD ,QVWUXFFLy 7qFQLFD &RPSOHPHQWjULD
0,($(0GHO5HJODPHQWG¶$SDUHOOVG¶(OHYDFLyL0DQXWHQFLyUHIHUHQWD&DUUHWRQVDXWRPRWRUVGH
PDQXWHQFLy %2(GH 
2UGUHGHSHUODTXDOV¶DSURYDHO5HJODPHQWG¶$SDUHOOVHOHYDGRUVSHUDREUHV %2(GH
  PRGLILFDGD SHU GXHV 2UGUHV GH  %2( GH   L FRPSOHPHQWDGD SHU
O 2UGUHGH %2( 
5HLDO 'HFUHW  GH  GH MXQ\ SHU OD TXDO V¶DSURYD OD QRYD ,QVWUXFFLy 7qFQLFD
&RPSOHPHQWjULD0,($(0GHO5HJODPHQWG¶$SDUHOOVG¶HOHYDFLyL0DQXWHQFLyUHIHUHQWD*UXHV
7RUUHGHVPXQWDEOHVSHUDREUHV %2(GH 
5HLDO'HFUHWGHGHMXQ\SHOTXDOV¶DSURYDHOQRXWH[WPRGLILFDWLUHIyVGHOD,QVWUXFFLy
7qFQLFD&RPSOHPHQWjULD0,($(0GHO5HJODPHQWG¶$SDUHOOVG¶HOHYDFLyL0DQXWHQFLyUHIHUHQW
D*UXHVPzELOVDXWRSURSXOVDGHVXVDGHV %2(GH 
5HLDO 'HFUHW  GH  GH QRYHPEUH SHO TXDO HV GHURJXHQ GLIHUHQWV GLVSRVLFLRQV HQ
PDWqULDGHQRUPDOLW]DFLyLKRPRORJDFLyGHSURGXFWHVLQGXVWULDOV %2(GH 
2UGUH0LQLVWHULDOGHSHUODTXDOV¶DSURYDO¶2UGHQDQoD*HQHUDOGH6HJXUHWDWL+LJLHQHHQ
HO7UHEDOO %2(GH%2(GHL%2(GH $QXOāODGDSDUFLDOPHQWSHU5'
GHGHMXQ\%2(GHGHMXQ\GH






6REUHXWLOLW]DFLyGHPjTXLQHVLHTXLSVSHUDOWUHEDOO


'LUHFWLYDGHO&RQVHOO&((GHUHODWLYDDOHVGLVSRVLFLRQVPtQLPHVGHVHJXUHWDWL
GHVDOXWSHUDODXWLOLW]DFLySHOVWUHEDOODGRUVHQHOWUHEDOOGHOVHTXLSVGHWUHEDOO '2&(1~P/
GH PRGLILFDGDSHUOD'LUHFWLYDGHO&RQVHOO&(GH '2&(1~P/
GH 
7UDQVSRVDGHVSHO5HLDO'HFUHWGHGHMXOLRO %2(GH 
(QWUDGDHQYLJRUHOH[FHSWHSHUO¶DSDUWDWGHO¶$QQH[OLHOVDSDUWDWVLGHO¶$QQH[,,
TXHHQWUHQHQYLJRUHO


x 1RUPDWLYDG¶DSOLFDFLyUHVWULQJLGD


5HLDO 'HFUHW  GH  GH 1RYHPEUH SHO TXDO HV GHURJXHQ GLIHUHQWV GLVSRVLFLRQV HQ
PDWqULDGHQRUPDOLW]DFLyLKRPRORJDFLyGHSURGXFWHVLQGXVWULDOV %2(GH L2UGUH
0LQLVWHULDOGHSHUODTXDOV¶DSURYDOD,QVWUXFFLy7qFQLFD&RPSOHPHQWjULD06*60GHO
5HJODPHQWGH6HJXUHWDWGHOHV0jTXLQHVUHIHUHQWDPjTXLQHVHOHPHQWVGHPjTXLQHVRVLVWHPHV
GHSURWHFFLyXVDWV %2(G¶ 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PROJECTE D´ORDENACIÓ I MILLORA DEL PASSEIG DE L´ESTACIÓ
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PROJECTE D´ORDENACIÓ I MILLORA DEL PASSEIG DE L´ESTACIÓ

PRESSUPOST

Data: 08/08/17

OBRA

01

ESS PASSEIG SALLENT

CAPÍTOL

01

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Pàg.:

1

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

5,13

8,000

41,04

2 H1421110

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

6,17

4,000

24,68

3 H1423230

u

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 3)

4,95

4,000

19,80

4 H1432012

u

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 4)

19,77

4,000

79,08

5 H1445003

u

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 5)

1,46

4,000

5,84

6 H144D205

u

Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 6)

0,99

15,000

14,85

7 H145E003

u

Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 7)

2,73

8,000

21,84

8 H1463253

u

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843 (P - 8)

63,15

4,000

252,60

9 H1464420

u

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)

6,56

4,000

26,24

10 H146J364

u

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 10)

2,47

8,000

19,76

CAPÍTOL

01.01
01

ESS PASSEIG SALLENT

CAPÍTOL

03

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Pàg.:

2

7 HBBAA007

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 26)

28,67

1,000

28,67

8 HBBAB115

u

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 27)

33,51

1,000

33,51

9 HBBAC005

u

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)

27,56

1,000

27,56

10 HBBAC013

u

Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 29)

30,69

1,000

30,69

11 HBBAE001

u

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 30)

5,52

1,000

5,52

12 HM31161J

u

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)

45,01

1,000

45,01

TOTAL

CAPÍTOL

01.03

1 H151AJ01

m2

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 11)

12,68

5,000

63,40

2 H1522111

m

Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 12)

13,43

5,000

67,15

523,70

OBRA

01

ESS PASSEIG SALLENT

CAPÍTOL

04

IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H64Z1111

u

Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 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 (P - 17)

100,76

1,000

100,76

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 (P - 18)

288,83

1,000

288,83

3 H6AA2111

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 19)

2,76

5,000

13,80

4 HB2C2000

m

Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

47,48

30,000

1.424,40

5 HB2ZE200

u

Terminal de barrera de formigó simple, prefabricat, amb perfil tipus
New Jersey, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)

59,55

2,000

119,10

6 HBA31211

m2

Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús temporal i no
retrorreflectant, tipus T-NR, amb pintura acrílica de color groc, aplicada
amb màquina d'accionament manual (P - 22)

16,81

5,000

84,05

7 HBB20005

u

Senyal manual per a senyalista (P - 23)

12,21

2,000

24,42

u

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 24)

18,41

1,000

18,41

505,73

OBRA

Data: 08/08/17
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 25)

1 H1411111

TOTAL

PRESSUPOST

3 H152U000

m

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 13)

2,31

50,000

115,50

8 HBBA1511

4 H1534001

u

Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 14)

0,23

117,000

26,91

9 HBC1D081

m

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 31)

2,50

10,000

25,00

10 HBC1KJ00

m

10,000

55,30

u

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 15)

22,62

2,000

45,24

Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

5,53

5 H153A9F1

11 HQU1B130

mes

54,55

3,000

163,65

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell

34,54

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,

6 HBBAA005

u

1,000

34,54

EUR

EUR
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PRESSUPOST

Data: 08/08/17

Pàg.:

3

endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo
col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres (P - 34)
12 HQU1B330

13 HQU1D150

u

mes

PRESSUPOST
TOTAL

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo
col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres (P - 35)

201,74

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 36)

51,82

1,000

CAPÍTOL

Pàg.:

01.04

4

5.173,45

201,74
OBRA

01

ESS PASSEIG SALLENT

CAPÍTOL

05

DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F3000
6,000

Data: 08/08/17

h

Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 16)

24,76

12,000

297,12

310,92
TOTAL

14 HQU1D350

u

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 37)

201,74

1,000

201,74

15 HQU1E150

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell (P - 38)

57,74

6,000

346,44

16 HQU1E350

u

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell (P - 39)

201,74

1,000

201,74

17 HQU1H110

mes

Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05
m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid,
equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs (P - 40)

135,43

5,000

677,15

18 HQU22301

u

Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 41)

59,05

6,000

354,30

19 HQU25201

u

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 42)

15,69

2,000

31,38

20 HQU27502

u

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 43)

18,66

2,000

37,32

21 HQU2AF02

u

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 44)

98,88

1,000

98,88

22 HQU2D102

u

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 45)

55,25

1,000

55,25

23 HQU2E001

u

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 46)

90,44

1,000

90,44

24 HQU2GF01

u

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

54,00

1,000

54,00

25 HQU2P001

u

Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 48)

2,03

1,000

2,03

26 HRE22100

u

Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i
125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m
d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat,
amb el desmuntatge inclòs (P - 49)

38,48

5,000

192,40

EUR

CAPÍTOL

01.05

297,12

EUR
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Pàg.:

1

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 08/08/17

Pàg.:

1

NIVELL 2: CAPÍTOL
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL
01.01
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
505,73

NIVELL 2: CAPÍTOL
%
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL
01.01
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
7,78

CAPÍTOL

01.03

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

CAPÍTOL

01.04

IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

CAPÍTOL

01.05

DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

OBRA

01

ESS PASSEIG SALLENT

523,70

CAPÍTOL

01.03

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

5.173,45

CAPÍTOL

01.04

IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

297,12

CAPÍTOL

01.05

DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

OBRA

01

ESS PASSEIG SALLENT

6.500,00

8,06
79,59
4,57
100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6.500,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: OBRA
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA
01
ESS PASSEIG SALLENT
6.500,00

NIVELL 1: OBRA
%
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA
01
ESS PASSEIG SALLENT
100,00

6.500,00

100,00

euros

euros
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Data:

08/08/17

Pàg.:

P-1

H1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
(CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

5,13

€

P-2

H1421110

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
(SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

6,17

€

P-3

H1423230

u

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

4,95

€

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
(DINOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

19,77

P-4

P-5

H1432012

H1445003

u

u

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

1,46

u

Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083
(ZERO EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

0,99

€

P-7

H145E003

u

Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
(DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

2,73

€

P-8

H1463253

u

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

63,15

€

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

6,56

u

H146J364

u

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344
i UNE-EN 12568
(DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

2,47

€

P-11

H151AJ01

m2

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i
amb el desmuntatge inclòs
(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

12,68

€

P-12

H1522111

m

Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

13,43

€

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
(DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

2,31

H152U000

m

2

u

Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

0,23

€

P-15

H153A9F1

u

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

22,62

€

P-16

H16F3000

h

Presencia al lloc de treball de recursos preventius
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

24,76

€

P-17

H64Z1111

u

Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 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
(CENT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

100,76

€

P-18

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
(DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

288,83

€

P-19

H6AA2111

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs
(DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

2,76

€

P-20

HB2C2000

m

Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs
(QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

47,48

€

P-21

HB2ZE200

u

Terminal de barrera de formigó simple, prefabricat, amb perfil tipus New Jersey, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

59,55

€

P-22

HBA31211

m2

Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus
T-NR, amb pintura acrílica de color groc, aplicada amb màquina d'accionament manual
(SETZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

16,81

€

P-23

HBB20005

u

Senyal manual per a senyalista
(DOTZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

12,21

€

P-24

HBBA1511

u

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs
(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

18,41

€

P-25

HBBAA005

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

34,54

€

P-26

HBBAA007

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

28,67

€

€

P-10

P-13

Pàg.:

H1534001

€

H144D205

H1464420

08/08/17

P-14

€

P-6

P-9

Data:

1

€
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Data:
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Pàg.:
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3

P-27

HBBAB115

u

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

33,51

€

P-28

HBBAC005

u

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

27,56

€

30,69

€

P-29

HBBAC013

u

Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-30

HBBAE001

u

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

5,52

€

P-31

HBC1D081

m

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
(DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

2,50

€

5,53

€

€

P-32

HBC1KJ00

m

Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-33

HM31161J

u

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs
(QUARANTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)

45,01

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos
elèctric 50 litres
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

54,55

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2
dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres
(DOS-CENTS UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

201,74

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
(CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

51,82

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
(DOS-CENTS UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

201,74

P-34

P-35

P-36

P-37

HQU1B130

HQU1B330

HQU1D150

HQU1D350

mes

u

mes

u

Data:

08/08/17

Pàg.:

4

P-38

HQU1E150

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell
(CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

57,74

€

P-39

HQU1E350

u

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell
(DOS-CENTS UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

201,74

€

P-40

HQU1H110

mes

Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària,
amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs
(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

135,43

€

P-41

HQU22301

u

Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

59,05

€

P-42

HQU25201

u

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

15,69

€

P-43

HQU27502

u

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

18,66

€

P-44

HQU2AF02

u

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
(NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

98,88

€

P-45

HQU2D102

u

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

55,25

€

P-46

HQU2E001

u

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(NORANTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

90,44

€

P-47

HQU2GF01

u

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
(CINQUANTA-QUATRE EUROS)

54,00

€

P-48

HQU2P001

u

Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

2,03

€

P-49

HRE22100

u

Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb
estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre
material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs
(TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

38,48

€

€

€

€

€
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P-1

P-2

P-3

P-4

P-5

H1411111

H1421110

H1423230

H1432012

H1445003

u

u

u

u

u

Data: 08/08/17

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
Altres conceptes
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Altres conceptes
Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
Altres conceptes
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Altres conceptes
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Altres conceptes

P-6

P-7

P-8

P-9

P-10

P-11

P-12

P-13

P-14

H144D205

H145E003

H1463253

H1464420

H146J364

H151AJ01

H1522111

H152U000

H1534001

u

u

u

u

u

m2

m

m

u

Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083
Altres conceptes
Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
Altres conceptes
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843
Altres conceptes
Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Altres conceptes
Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344
i UNE-EN 12568
Altres conceptes
Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i
amb el desmuntatge inclòs
Altres conceptes
Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
Altres conceptes
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
Altres conceptes
Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
Altres conceptes
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P-15

P-16

H153A9F1

H16F3000

u

h
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Data: 08/08/17

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Altres conceptes
Presencia al lloc de treball de recursos preventius
Altres conceptes

P-17

P-18

P-19

P-20

P-21

P-22

P-23

H64Z1111

H64Z1511

H6AA2111

HB2C2000

HB2ZE200

HBA31211

HBB20005

u

u

m

m

u

m2

u

Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 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
Altres conceptes
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
Altres conceptes
Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs
Altres conceptes
Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs
Altres conceptes
Terminal de barrera de formigó simple, prefabricat, amb perfil tipus New Jersey, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
Altres conceptes
Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus
T-NR, amb pintura acrílica de color groc, aplicada amb màquina d'accionament manual
Altres conceptes
Senyal manual per a senyalista
Altres conceptes

P-24

P-25

P-26

P-27

P-28

HBBA1511

HBBAA005

HBBAA007

HBBAB115

HBBAC005

u

u

u

u

u

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs
Altres conceptes
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Altres conceptes
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Altres conceptes
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Altres conceptes
Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Altres conceptes

2
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3

0,6

€

Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Altres conceptes

30,69000

€

P-30

HBBAE001

u

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
Altres conceptes

5,52
5,52000

€
€

P-31

HBC1D081

m

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
Altres conceptes

2,50
2,50000

€
€

P-32

HBC1KJ00

m

Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs
Altres conceptes

5,5
5,53000

€
€

P-33

HM31161J

u

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs
Altres conceptes

5,01

€

45,01000

€

5 ,55

€

54,55000

€
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€

201,74000

€

51, 2

€
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201,

€

201,74000

€

P-34

P-35

P-36

HQU1B130

mes

HQU1B330

HQU1D150

u

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos
elèctric 50 litres
Altres conceptes
Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2
dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres
Altres conceptes
Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
Altres conceptes

€
P-37

34,54000

u

€

47,48000

,5

HBBAC013

Data: 08/08/17

HQU1D350

u

€
€
P-38

28,67000

€

,51

€

33,51000

€

2 ,56

€

27,56000

€

P-39

HQU1E150

HQU1E350

mes

u

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Altres conceptes
Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell
Altres conceptes
Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell
Altres conceptes
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1 5,

€

135,43000

€

A01H1000

h

Coordinador d'activitats preventives

24,76000

€

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

23,38000

€

A01H3000

h

Ajudant per a seguretat i salut

20,76000

€

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

19,52000

€

MA D'OBRA
P-40

P-41

HQU1H110

HQU22301

mes

u

Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària,
amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs
Altres conceptes
Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
Altres conceptes

5 ,05

€

59,05000

€

P-42

HQU25201

u

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Altres conceptes

15,6
15,69000

€
€

P-43

HQU27502

u

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
Altres conceptes

1 ,66
18,66000

€
€

P-44

HQU2AF02

u

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
Altres conceptes

,
98,88000

€
€

P-45

HQU2D102

u

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
Altres conceptes

55,25
55,25000

€
€

P-46

HQU2E001

u

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

0,
90,44000

€
€

5 ,00

€

54,00000

€

2,0
2,03000

€
€

Altres conceptes
P-47

P-48

HQU2GF01

HQU2P001

u

u

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
Altres conceptes
Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Altres conceptes

P-49

HRE22100

u

Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb
estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre
material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs
Altres conceptes

,

38,48000

€
€
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Pàg.:

2

MAQUINÀRIA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 
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3

MATERIALS

C1Z12B00

h

Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual, per a seguretat i salut

26,59000

€

B0DZSM0K

u

Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut

0,12000

€

C1Z13000

h

Camió grua per a seguretat i salut

45,42000

€

B1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,13000

€

B1421110

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,17000

€

B1423230

u

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

4,95000

€

B1432012

u

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

19,77000

€

C1Z13500

h

Camió grua de 5 t per a seguretat i salut

47,81000

€

C1ZQB330

u

Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos
elèctric 50 litres

182,26000

€

Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

182,26000

Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

182,26000

C1ZQD350

C1ZQE350

u

u

€

€

B1445003

u

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

1,46000

€

B144D205

u

Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i
UNE-EN 12083

0,99000

€

B145E003

u

Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1,
-2, -3 i UNE-EN 420

2,73000

€

B1463253

u

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons
DIN 4843

63,15000

€

B1464420

u

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

6,56000

€

B146J364

u

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

2,47000

€

B1526EL6

u

Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos

1,21000

€

B152U000

m

Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m
d'alçada, per a seguretat i salut

0,51000

€

B1534001

u

Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diametre per a 5 usos

0,03000

€

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

59,55000

€

B1Z09000

cu

Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut

3,30000

€

B1Z0A010

kg

Filferro acer galvanitzat, per a seguretat i salut

2,03000

€

B1Z0A100

kg

Clau acer, per a seguretat i salut

1,36000

€

B1Z0B700

kg

Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut

0,58000

€

B1Z0D230

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut

0,38000

€

B1Z0D300

m3

Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut

227,13000

€

B1Z0D400

m2

Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut

4,97000

€

B1Z4501A

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut

0,93000

€

B1Z6211A

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5
i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus
prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,77000

€

B1Z6AF0A

u

Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i
salut

0,12000

€

B1Z73100

m2

Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de
0,2 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, per a seguretat i salut

1,07000

€

B1ZM1000

u

Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut

0,31000

€

B64Z1112

u

Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 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

83,60000

€
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Data: 
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MATERIALS

256,65000

€

BQU22303

u

Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

54,17000

€

1,73000

€

BQU25500

u

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut

51,03000

€

Senyal manual per a senyalista

12,21000

€

BQU27500

u

Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut

47,31000

€

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a
seguretat i salut

15,35000

€

BQU2AF02

u

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut

92,05000

€

u

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos, per a seguretat i salut

52,32000

€

5,95000

€

BQU2D102

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29
cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

B64Z1512

u

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

BBA11200

kg

Pintura acrílica de color groc, per a marques vials

BBB2A001

u

BBBA1500

u

BBBAA005

u

BBBAA007

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 10
cm, per ésser vista fins 3 m, per a seguretat i salut

2,91000

€

BBBAB115

u

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

5,95000

€

BBBAC005

u

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, per a seguretat i salut

8,04000

€

BBBAC013

u

Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de
distància, per a seguretat i salut

11,17000

€

BBBAD015

u

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm, per
ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut

9,07000

€

BBBAD017

u

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 10 cm, per
ésser vist fins 3 m, per a seguretat i salut

6,24000

€

BBBAD025

u

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en
blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut

8,04000

€

BBBAE001

u

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, per a
seguretat i salut

5,52000

€

BBC1D000

m

Garlanda d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut

0,09000

€

BBC1KJ04

m

Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut

10,89000

€

BBM2CBA0

m

Amortització de barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos), per
a seguretat i salut

3,39000

€

BBMZEC00

u

Amortització de terminal de barrera de formigó simple, prefabricat, amb perfil tipus New Jersey (20
usos), per a seguretat i salut

4,43000

€

BM311611

u

Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut

35,87000

€

BQU1B130

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres

54,55000

€

BQU1D150

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

51,82000

€

BQU1E150

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

57,74000

€

BQU1H110

mes

Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un
lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

135,43000

€

BQU2E002

u

Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut

89,46000

€

BQU2GF00

u

Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut

52,05000

€

BQZ1P000

u

Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut

1,05000

€
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PARTIDES D'OBRA

P1

1 11111

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 

u

R

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

.: 1,000

Unitats

5,1

Preu EURO

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

[ 5,13000

1,000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST E EC CI
P2

1 21110

Parcial

€

B1432012

u

[ 19,77000

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès 1,000
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

Import

Subtotal:

u

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,13000

COST E EC CI

5,13000
5,13000
0,00000

0,00 %

ATERIAL
R

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

5,13000

P5

6,1

u

Preu EURO

Parcial

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

[ 6,17000

1,000

B1445003

€

u

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST E EC CI
1 2 2 0

u

1, 6

Preu EURO

Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

[ 1,46000

1,000

COST E EC CI
1

205

u

6,17000

ATERIAL
R

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

B144D205

u

6,1 000

.: 1,000

, 5

Preu EURO

Parcial

Import

R

Filtre contra partícules, identificat amb banda de color
blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN
12083

1,46000
1,46000

1,46000
1,46000
0,00000

0,00 %

1, 6000

.: 1,000

0,

Preu EURO

Filtre contra partícules, identificat amb banda de color
blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN
12083

[ 0,99000

1,000

€

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Unitats

€

Parcial

€

Import

Materials

6,17000
0,00000

0,00 %

Parcial

ATERIAL

Unitats

P

1 , 000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,17000

6,17000

19,77000
0,00000

.: 1,000

Unitats

P6
Subtotal:

19,77000

0,00 %

Subtotal:
Unitats

u

19,77000

ATERIAL
R

Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

19,77000

Materials

5,1 000

.: 1,000

1 500

Materials
B1421110

7

PARTIDES D'OBRA

Materials
B1411111

Pàg.:

Import

COST E EC CI

0,99000

0,99000

0,99000
0,99000
0,00000

0,00 %

ATERIAL

0, 000

Materials
B1423230

u

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

[ 4,95000

1,000

COST E EC CI
u

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

4,95000

4,95000
4,95000
0,00000

0,00 %

ATERIAL
R

R

Parella de guants contra agents químics i
microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

, 5000

.: 1,000

1 ,

€

B145E003

u

Parella de guants contra agents químics i
microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

1,000

.: 1,000

2,

Preu EURO

Preu EURO

Parcial

Import

[ 2,73000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST E EC CI

Unitats
Materials

u

Unitats

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1 2012

1 5E00

Parcial

€

Import

Materials
Subtotal:

P

P

4,95000

ATERIAL

2,73000

2,73000

0,00 %

2,73000
2,73000
0,00000
2, 000
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PARTIDES D'OBRA

P

1 6 25

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

R

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

.: 1,000

6 ,15

€

P 11

151A 01

u

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

Preu EURO
[ 63,15000

1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST E EC CI

Parcial

A01H4000

Import

h
h

R

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant
i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant
i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

63,15000

63,15000

Manobre per a seguretat i salut
Oficial 1a per a seguretat i salut

Preu EURO

0,250

5[ 19,52000

4,88000

0,250

5[ 23,38000

5,84500

.: 1,000

6,56

3,600

B1Z0D300

m3

Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut

0,002

[ 227,13000

0,45426

B1Z0A100

kg

Clau acer, per a seguretat i salut

0,101

[ 1,36000

0,13736

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST E EC CI

€
P 12

Preu EURO

Parcial

[ 6,56000

1,000

[ 0,38000

Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

1522111

m

Import

12,6 62

6,56000

6,56000
6,56000
0,00000

0,00 %

ATERIAL
R

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

Preu EURO

Parcial

Import

h

Manobre per a seguretat i salut

0,250

5[ 19,52000

4,88000

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,250

5[ 23,38000

5,84500

2,

Preu EURO

Parcial

1,000

[ 2,47000

[ 4,97000

1,09340

0,020

[ 59,55000

1,19100

3,500

[ 0,12000

0,42000

B1Z0D400

m2

Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 0,220

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

B0DZSM0K

u

Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos,
per a seguretat i salut

€

Import

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST E EC CI

2,47000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST E EC CI

Subtotal:

ATERIAL

2,47000

0,00 %

2,47000

P1

152 000

m

2,47000
0,00000
2, 000

10,72500

10,72500

Materials

6,56000

.: 1,000

Unitats
Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

€

1 ,

A01H4000

Materials
u

12,68462
0,00000

0,00 %

.: 1,000

Unitats

6,56000

1,95962

ATERIAL
R

Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de
2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb
daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

1,36800

Ma d'obra

COST E EC CI

B146J364

10,72500

1,95962

Subtotal:

u

Import

10,72500

m

6 ,15000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1 6 6

Parcial

B1Z0D230

63,15000
0,00000

0,00 %

Subtotal:

P 10

€

12,6

Subtotal:

ATERIAL

Unitats
u

.: 1,000

63,15000

Materials
B1464420

R

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre
com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el
desmuntatge inclòs

Materials

Subtotal:

u

m2

Unitats

A01H2000

1 6 20

9

Ma d'obra

Materials

P

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Unitats
B1463253

Data: 

Unitats

1 , 2 0

.: 1,000

Preu EURO

2, 1

Parcial

Ma d'obra
A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,050

2,70440
13,42940
0,00000

0,00 %

ATERIAL
R

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada
amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre

2,70440

5[ 23,38000

1,16900

€

Import
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PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

1,16900

1,16900

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Materials
B1526EL6

u

Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per
a 15 usos

0,500

[ 1,21000

0,60500

B152U000

m

Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada,
per a seguretat i salut

1,050

[ 0,51000

0,53550

COST E EC CI
P 16

16 000

h

Presencia al lloc de treball de recursos preventius

ATERIAL

22,62000

R .: 1,000
Unitats
Preu EURO

1,14050

A01H1000

1,14050

h

Coordinador d'activitats preventives

5[ 24,76000

1,000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST E EC CI
15 001

u

0,00 %

ATERIAL
R

Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

2,30950
0,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2, 0 50

.: 1,000

COST E EC CI

€

0,2

P1
Unitats

Preu EURO

Parcial

6 1111

u

Import

Ma d'obra
A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

5[ 19,52000

0,010

Subtotal:
u

Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre per a 5 usos

[ 0,03000

1,000

0,19520

24,76000
24,76000
0,00000

0,00 %

2 , 6000
100, 6

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra

0,03000

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,400

5[ 23,38000

9,35200

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

0,400

5[ 19,52000

7,80800

Subtotal:

COST E EC CI
u

24,76000

17,16000

17,16000

Materials

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

15 A 1

€
Import

24,76000

.: 1,000

Unitats

0,19520

Subtotal:

P 15

2 , 6
Parcial

ATERIAL
R

Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat,
d'amplària 1 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

0,19520

Materials
B1534001

22,62000
0,00000

0,00 %

Ma d'obra
Subtotal:

P1

11

0,03000

Unitats

B64Z1112

u

0,22520
0,00000

0,00 %

ATERIAL
R

Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

0,03000

Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat,
d'amplària 1 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

[ 83,60000

1,000

Subtotal:

0,22520

.: 1,000

Preu EURO

22,62

Parcial

€

COST E EC CI

Import

Ma d'obra

P1

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

0,150

5[ 19,52000

2,92800

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,150

5[ 23,38000

3,50700

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,43500

6 1511

u

Unitats

6,43500

83,60000

83,60000
100,76000
0,00000

0,00 %

ATERIAL
R

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

83,60000

100, 6000

.: 1,000

Preu EURO

2 ,

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Materials
B1Z4501A

B1Z0D230

kg

m

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant, per a seguretat i salut

12,500

Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

12,000

[ 0,93000

11,62500

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,750

5[ 23,38000

17,53500

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

0,750

5[ 19,52000

14,64000

Subtotal:
[ 0,38000
Subtotal:

32,17500

32,17500

Materials
4,56000
16,18500

B64Z1512
16,18500

u

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

1,000

[ 256,65000

Subtotal:

256,65000

256,65000

256,65000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PROJECTE D´ORDENACIÓ I MILLORA DEL PASSEIG DE L´ESTACIÓ

Data: 

Pàg.:

12

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 

P 21

B2 E200

u

288,82500
0,00000

0,00 %

R

Terminal de barrera de formigó simple, prefabricat,
amb perfil tipus New Jersey, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

.: 1,000

Unitats
COST E EC CI
6AA2111

m

ATERIAL
R

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D,
fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el
desmuntatge inclòs

2 , 2500

.: 1,000

2, 6

A01H4000

€

A01H2000

Manobre per a seguretat i salut

Preu EURO

Parcial

€

Import

h
h

Manobre per a seguretat i salut
Oficial 1a per a seguretat i salut

1,000

5[ 19,52000

19,52000

0,500

5[ 23,38000

11,69000

Subtotal:

31,21000

31,21000

Maquinària
Unitats

h

5 ,55

Ma d'obra

Preu EURO

Parcial

Import

C1Z13500

h

Camió grua de 5 t per a seguretat i salut

5[ 47,81000

0,500

Ma d'obra
A01H4000

13

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P1

Pàg.:

5[ 19,52000

0,100

Subtotal:

1,95200

23,90500
23,90500

23,90500

Materials
Subtotal:

1,95200

1,95200

BBMZEC00

u

Materials
B1Z6AF0A

u

Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,300

[ 0,12000

0,03600

B1Z6211A

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,
per a 20 usos, per a seguretat i salut

1,000

[ 0,77000

0,77000

Amortització de terminal de barrera de formigó
simple, prefabricat, amb perfil tipus New Jersey (20
usos), per a seguretat i salut

[ 4,43000

1,000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST E EC CI

Subtotal:

0,80600

COST E EC CI

4,43000

4,43000
59,54500
0,00000

0,00 %

ATERIAL

5 ,5 500

0,80600
P 22

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,43000

BA 1211

m2

2,75800
0,00000

0,00 %

ATERIAL

R

Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a
ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, amb
pintura acrílica de color groc, aplicada amb màquina
d'accionament manual

.: 1,000

Unitats

2, 5 00

16, 1

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
P 20

B2C2000

m

R

Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil
tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge
inclòs

.: 1,000

,

€

A01H4000
A01H2000

Unitats

Preu EURO

Parcial

h

Manobre per a seguretat i salut
Oficial 1a per a seguretat i salut

0,350

5[ 19,52000

6,83200

0,270

5[ 23,38000

6,31260

Import

Ma d'obra

Subtotal:

13,14460

13,14460

Maquinària

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

0,800

5[ 19,52000

15,61600

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,400

5[ 23,38000

9,35200

Subtotal:

h

24,96800

C1Z12B00

h

Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual, per a seguretat i salut

0,090

24,96800

Maquinària

5[ 26,59000
Subtotal:

2,39310
2,39310

2,39310

Materials
C1Z13500

h

Camió grua de 5 t per a seguretat i salut

0,400

5[ 47,81000
Subtotal:

19,12400
19,12400

BBA11200

kg

Pintura acrílica de color groc, per a marques vials

0,734

19,12400

[ 1,73000
Subtotal:

1,26982
1,26982

1,26982

Materials
BBM2CBA0

m

Amortització de barrera de formigó simple,
prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos),
per a seguretat i salut

1,000

[ 3,39000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,39000

COST E EC CI
Subtotal:

3,39000

COST E EC CI

ATERIAL

0,00 %

ATERIAL

16, 0 52

3,39000
P2

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

16,80752
0,00000

0,00 %

47,48200
0,00000
, 200

BB20005

u

Senyal manual per a senyalista

R .: 1,000
Unitats
Preu EURO

12,21
Parcial

€
Import

Materials
BBB2A001

u

Senyal manual per a senyalista

1,000

[ 12,21000
Subtotal:

12,21000
12,21000

12,21000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PROJECTE D´ORDENACIÓ I MILLORA DEL PASSEIG DE L´ESTACIÓ

Data: 

Pàg.:

14

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

P 26

COST E EC CI
BBA1511

Pàg.:

u

R

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

BBAA00

u

12,21000
0,00000

0,00 %

ATERIAL

12,21000

.: 1,000

1 , 1

R

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

€

.: 1,000

Unitats

Preu EURO

Parcial

A01H4000

Import

h

Manobre per a seguretat i salut

Preu EURO
5[ 19,52000

1,000

Subtotal:

Ma d'obra
h

Manobre per a seguretat i salut

5[ 19,52000

0,150

Subtotal:

2,92800

BBBA1500

u

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa 1,000
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat
i salut

[ 15,35000

15,35000

B1Z09000

cu

Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i
salut

[ 3,30000

0,13200

0,040

Subtotal:

COST E EC CI
u

2,92800

15,48200

BBBAD017

u

1,000
Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3
m, per a seguretat i salut

[ 6,24000

6,24000

BBBAA007

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 10 cm, per
ésser vista fins 3 m, per a seguretat i salut

1,000

[ 2,91000

2,91000

15,48200

0,00 %

ATERIAL
R

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

18,41000
0,00000

.: 1,000

,5

Manobre per a seguretat i salut

COST E EC CI

€
P2

Unitats
h

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1 , 1000

Preu EURO

Parcial

1,000

5[ 19,52000
Subtotal:

u

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000

[ 9,07000

9,07000

BBBAA005

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per
ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

1,000

[ 5,95000

5,95000

COST E EC CI

ATERIAL

R

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

9,15000
28,67000
0,00000

0,00 %

2 ,6 000

.: 1,000

,51

Preu EURO

Parcial

€

Import

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

1,000

19,52000

5[ 19,52000
Subtotal:

19,52000
19,52000

19,52000

Materials

BBBAD015

15,02000

0,00 %

u

9,15000

ATERIAL

Unitats

19,52000

Materials

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

19,52000

Ma d'obra
19,52000

Subtotal:

BBAB115

Import

Ma d'obra
A01H4000

Import

19,52000
19,52000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

BBAA005

Parcial

Materials

2,92800

Materials

P 25

€

2 ,6

Ma d'obra
Unitats

A01H4000

15

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P2

Data: 

BBBAD025

u

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m,
per a seguretat i salut

1,000

[ 8,04000

8,04000

BBBAB115

u

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
1,000
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut

[ 5,95000

5,95000

Subtotal:

15,02000
34,54000
0,00000
,5 000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST E EC CI

ATERIAL

13,99000

0,00 %

13,99000
33,51000
0,00000
,51000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 

Pàg.:

16

PARTIDES D'OBRA

P2

BBAC005

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

R

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

.: 1,000

2 ,56

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST E EC CI
Preu EURO

Parcial

h

Manobre per a seguretat i salut

5[ 19,52000

1,000

BC1 0 1

[ 8,04000

1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST E EC CI
u

19,52000

R

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

.: 1,000

2,50

Preu EURO

Parcial

€
Import

Ma d'obra
h

Manobre per a seguretat i salut

5[ 19,52000

0,120

8,04000

Subtotal:

R

Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd,
de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm,
per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

8,04000

8,04000

2,34240
2,34240

BBC1D000

m

Garlanda d'abalisament reflectora, per a seguretat i
salut

1,000

[ 0,09000

0,09000

B1Z0B700

kg

Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

0,120

[ 0,58000

0,06960

27,56000
0,00000

0,00 %

ATERIAL

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2 ,56000

.: 1,000

€

0,6

COST E EC CI
P 2

Unitats

Preu EURO

Parcial

BC1

00

m

2,34240

0,15960

0,15960
2,50200
0,00000

0,00 %

ATERIAL
R

Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

2,50200

.: 1,000

Unitats

Import

5,5

Preu EURO

Parcial

€
Import

Ma d'obra

Ma d'obra
A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

5[ 19,52000

1,000

Subtotal:

A01H4000

19,52000
19,52000

h

Manobre per a seguretat i salut

5[ 19,52000

0,060

Subtotal:

19,52000

1,17120
1,17120

1,17120

Materials

Materials
BBBAC013

u

Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd,
de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm,
per ésser vista fins 25 m de distància, per a seguretat
i salut

[ 11,17000

1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST E EC CI
BBAE001

u

BBC1KJ04

11,17000

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric, per a seguretat i
salut

[ 10,89000

0,400

30,69000
0,00000

0,00 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST E EC CI
P

1161

u

0,6 000

.: 1,000

5,52

€

4,35600

4,35600
5,52720
0,00000

0,00 %

ATERIAL
R

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

4,35600

Unitats

5,52 20

.: 1,000

Preu EURO

5,01

Parcial

€

Import

Ma d'obra
Unitats

u

Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut

11,17000

ATERIAL
R

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric, adherit

11,17000

Preu EURO

Parcial

Import

Materials
BBBAE001

m

Subtotal:

Subtotal:

P 0

5,52000

Materials

Subtotal:

BBAC01

ATERIAL

Unitats

19,52000

A01H4000
Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància,
per a seguretat i salut

m

19,52000

Materials
u

5,52000
0,00000

0,00 %

Import
P 1

Subtotal:

P2

17

€

Ma d'obra

BBBAC005

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Unitats
A01H4000

Data: 

1,000

[ 5,52000

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,200

5[ 23,38000

4,67600

A01H3000

h

Ajudant per a seguretat i salut

0,200

5[ 20,76000

4,15200

5,52000

Subtotal:

8,82800

Materials
Subtotal:

5,52000

5,52000

BM311611

u

Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut

1,000

[ 35,87000

35,87000

B1ZM1000

u

Part proporcional d'elements especials per a
extintors, per a seguretat i salut

1,000

[ 0,31000

0,31000

8,82800
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Data: 

Pàg.:

18

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST E EC CI
1B1 0

Data: 

mes

45,00800
0,00000

0,00 %

Subtotal:

5,00 00

.: 1,000

5 ,55

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€

COST E EC CI
P 6

Unitats

Preu EURO

Parcial

1 150

mes

Import

R

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1
inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

[ 54,55000

1,000

COST E EC CI
1B 0

u

54,55000

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

Manobre per a seguretat i salut

Preu EURO

Parcial

€

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST E EC CI

5 ,55000
201,

€

P

1

50

u

51,82000

51,82000
51,82000
0,00000

0,00 %

ATERIAL
R

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a
obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

51,82000

Unitats

51, 2000

.: 1,000

Preu EURO

201,

Parcial

€

Import

Ma d'obra
Unitats

h

51, 2

[ 51,82000

1,000

Preu EURO

Parcial

Import

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

0,300

Ma d'obra
A01H4000

201, 200

Subtotal:

54,55000
0,00000

.: 1,000

201,74200
0,00000

0,00 %

.: 1,000

54,55000

ATERIAL
R

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a
obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1
aixeta i termos elèctric 50 litres

195,88600

Materials

54,55000

BQU1D150

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

195,88600

ATERIAL

Unitats
mes

Subtotal:

P 5

19

llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1
aixeta i termos elèctric 50 litres

36,18000

ATERIAL
R

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1
inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

36,18000

Materials
BQU1B130

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

0,300

5[ 19,52000
Subtotal:

Subtotal:

5,85600
5,85600

h

Camió grua per a seguretat i salut

0,300

5[ 45,42000

13,62600

C1ZQB330

u

Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de

1,000

5[ 182,26000

182,26000

5,85600
5,85600

Maquinària
5,85600

C1ZQD350

u

Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

1,000

5[ 182,26000

182,26000

C1Z13000

h

Camió grua per a seguretat i salut

0,300

5[ 45,42000

13,62600

Maquinària
C1Z13000

5[ 19,52000

5,85600
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 

Pàg.:

20

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST E EC CI
1E150

mes

R

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera
de 1 pica amb aixeta i taulell

195,88600

195,88600

0,00 %

ATERIAL
.: 1,000

5 ,

Subtotal:

201,74200
0,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

201, 200

COST E EC CI

€

P 0

1 110

mes

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera
de 1 pica amb aixeta i taulell

BQU1H110
Preu EURO
[ 57,74000

1,000

Parcial

mes

Import

57,74000

Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor
químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb
1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

57,74000
57,74000
0,00000

0,00 %

ATERIAL
R

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a
obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

57,74000

P 1

Preu EURO

Parcial

Import

[ 135,43000

201,

u

135,43000

1 5, 000

.: 1,000

Unitats

135,43000
135,43000
0,00000

0,00 %

ATERIAL
R

Armari metàl·lic individual de doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

135,43000

5 ,05

Preu EURO

Parcial

€

Import

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

5[ 19,52000

0,250

€

Subtotal:

4,88000
4,88000

4,88000

Materials
BQU22303

u

Armari metàl·lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

[ 54,17000

1,000

Subtotal:
Unitats

Manobre per a seguretat i salut

€

1 5,

Ma d'obra

5 , 000

.: 1,000

22 01

Preu EURO

Parcial

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Ma d'obra
h

.: 1,000

1,000

COST E EC CI

COST E EC CI
u

201,74200
0,00000
201, 200

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

A01H4000

21

195,88600

0,00 %

Subtotal:

Subtotal:

1E 50

R

Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor
químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb
1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

195,88600

ATERIAL

Unitats

Materials

P

Pàg.:

Materials
Unitats

BQU1E150

Data: 

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

0,300

5[ 19,52000
Subtotal:

5,85600
5,85600

Maquinària
C1Z13000

h

Camió grua per a seguretat i salut

0,300

5[ 45,42000

13,62600

C1ZQE350

u

Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

1,000

5[ 182,26000

182,26000

COST E EC CI
5,85600

P 2

25201

u

54,17000

54,17000
59,05000
0,00000

0,00 %

ATERIAL
R

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

54,17000

Unitats

5 ,05000

.: 1,000
Preu EURO

15,6
Parcial

€
Import

Ma d'obra
A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

0,150

5[ 19,52000
Subtotal:

2,92800
2,92800

Materials
BQU25500

u

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4
usos , per a seguretat i salut

0,250

[ 51,03000

12,75750

2,92800
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 

Pàg.:

22

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST E EC CI
2 502

u

12,75750

15,6 550

.: 1,000

Unitats

1 ,66

Preu EURO

Parcial

COST E EC CI
P 6

h

Manobre per a seguretat i salut

5[ 19,52000

0,350

Subtotal:
Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a
4 usos , per a seguretat i salut

[ 47,31000

0,250

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST E EC CI
u

Unitats

Manobre per a seguretat i salut

5[ 19,52000

0,050

u

Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut

Subtotal:
11,82750

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

18,65950
0,00000

COST E EC CI

1 ,65 50

P

Parcial

h

Manobre per a seguretat i salut

5[ 19,52000

0,350

Subtotal:

2G 01

u

u

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

A01H4000

Import

6,83200

R

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST E EC CI
2 102

u

BQU2GF00

6,83200

5 ,00

Preu EURO

h

Manobre per a seguretat i salut

5[ 19,52000

0,100

u

Unitats

Preu EURO

Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

98,88200
0,00000

COST E EC CI

55,25
Parcial

€

P

2P001

u

Manobre per a seguretat i salut

0,150

5[ 19,52000
Subtotal:

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000

[ 52,32000
Subtotal:

2,92800

52,32000
52,32000

52,05000
54,00200
0,00000

0,00 %

Unitats

5 ,00200

.: 1,000
Preu EURO

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

0,050

5[ 19,52000

BQZ1P000

u

Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut

1,000

[ 1,05000
Subtotal:

u

52,05000

2,0
Parcial

€
Import

0,97600
0,97600

0,97600

Materials

Materials
BQU2D102

1,95200

Ma d'obra

Import

2,92800
2,92800

1,95200

52,05000

Subtotal:
h

€
Import

ATERIAL
R

Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Ma d'obra
A01H4000

Parcial

1,95200

[ 52,05000

1,000

92,05000

, 200

.: 1,000

90,43600
0,00000
0, 600

Subtotal:

ATERIAL
R

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

0,00 %

89,46000

0,00 %

.: 1,000

92,05000
92,05000

89,46000

Materials

6,83200

[ 92,05000

1,000

0,97600

Ma d'obra

Materials
BQU2AF02

0,97600

89,46000

Subtotal:
A01H4000

Import

ATERIAL

Unitats

€

,

Parcial

0,97600

[ 89,46000

1,000

Ma d'obra

P 5

Preu EURO

Materials

6,83200

0,00 %

€

0,

Subtotal:

11,82750

Preu EURO

h

11,82750

.: 1,000

55,2 00

.: 1,000

6,83200

ATERIAL
R

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

R

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

55,24800
0,00000

0,00 %

ATERIAL

Unitats

Import

6,83200

Subtotal:

2A 02

23

Ma d'obra

BQU2E002
u

u

€

Materials

P

2E001

A01H4000

BQU27500

Pàg.:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

15,68550
0,00000

0,00 %

ATERIAL
R

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

12,75750

Ma d'obra
A01H4000

Data: 

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

52,32000

1,05000
1,05000

1,05000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 

Pàg.:

24

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST E EC CI
P

RE22100

3jJ

35(6683267' (;(&8&,Ï3(5&2175$&7(

PARTIDES D'OBRA

u

ATERIAL
R

Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre
aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes
lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima,
col·locades sobre material amb funció d'enconxat,
amb el desmuntatge inclòs

2,02600
0,00000

0,00 %

35(6683267' (;(&8&,Ï0$7(5,$/



'HVSHVHV*HQHUDOV62%5(



%HQHILFLLQGXVWULDO62%5(



6XEWRWDO



,9$62%5(



¼



2,02600

.: 1,000

Unitats



€

,

Preu EURO

Parcial

Import

Ma d'obra
A01H2000
A01H3000

h
h

Oficial 1a per a seguretat i salut
Ajudant per a seguretat i salut

0,500

5[ 23,38000

11,69000

0,500

5[ 20,76000

10,38000

Subtotal:

22,07000

22,07000

727$/35(66832673(5&2175$&7(

Materials
B1Z73100

m2

Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de
gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 0,2
m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i
cantell recte, per a seguretat i salut

0,800

[ 1,07000

0,85600

$TXHVWSUHVVXSRVWG H[HFXFLySHUFRQWUDFWHSXMDD

B1Z0D300

m3

Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut

0,064

[ 227,13000

B1Z0A010

kg

Filferro acer galvanitzat, per a seguretat i salut

0,500

[ 2,03000
Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST E EC CI

ATERIAL

14,53632
1,01500
16,40732

0,00 %

16,40732
38,47732
0,00000
,

2

1280,/75(6&(176&,148$17$128(8526$0%75(17$&,1&&Ê17,06

DOCUMENTS COMPLEMENTARIS (DC)
DC 2 PLA DE CONTROL DE QUALITAT

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. UNITATS D’OBRA

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. UNITATS D’OBRA

IDENTIFICACIÓ DE PROJECTE
Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de l'Estació de Sallent

Localització:
Projectista:
Promotor:
Autor programa:

PASSEIG DE L’ESTACIÓ – SALLENT (BAGES)
FEU I GODOY, arquitectes SLP
AJUNTAMENT DE SALLENT
FEU I GODOY, arquitectesSLP

Ref:

PASSEIG
SALLENT

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)

Data:01/12/2017

PROCESOS CONSTRUCTIUS OBJECTE DE CONTROL
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

Fdo. Autor del programa de
Control de la Qualitat

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.

Programa de Control Q

4/12/2017

Pag.1 de 111

Programa de Control Q

4/12/2017

Pag.2 de 111

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Autor:

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

PASSEIG
SALLENT

Autor:

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
011 - ENDERROCS
011ENDERROCS

01 -

Ref.:

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

RECEPCIÓ DE PEiS
Pla:

Objectiu: Verificació del compliment dels requisits essencials i obligatoris

DPC

Segell, marca conformitat

CCRR

Homologació

Marca AENOR "N"

Assaigs s/norma s/especificació

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Fitxa característiques tècniques

Distintius de qualitat voluntaris

Avaluacions d’idoneïtat tècnica



Addicional a etiqueta “CE”





Altres





DITE





Control producció a fàbrica





Certificat “CE”





Garantia
conformitat a
Norma producte

Declaració de conformitat





Conformitat amb requisits tècnics

Garantia del fabricant



Element

Autoritzacions
administratives

Fulls de subministrament, etiquetat.

Cod.

Pla

Origen i
garantia
































































































































































































































































Documentació del
marcatge CE

obligatoris

voluntaris

Verificació de Paràmetres d’execució*

0111

ENDERROCS DE FONAMENTS I ESTRUCTURA

0113

ENDERROCS DE TANCAMENTS I COBERTES

011D

EXTRACCIÓ D’INSTAL·LACIONS

011R

ARRENCADA D’ELEMENTS DE JARDINERIA



Control

Criteri de
formació de lots

Organolèptic

- Cada planta o
nivell



* 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 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:

Documents per la recepció dels
PEiS:

Cod.

Cod.

Verificacions i/o proves*

Altres per verificar el compliment d’exigències
ENDERROCS

Prescripcions sobre el control de recepció:





Control

Criteris per a
formació de lots

Organolèptic

- Cada planta o
nivell





* Verificacions i/o proves per lot

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.:

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 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/0111
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Autor:

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

Autor:

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
MOVIMENT DE TERRES
0121EXCAVACIONS

01 -

012 -

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

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

DPC

Segell, marca conformitat

Altres

DITE

Control producció a fàbrica

Certificat “CE”

Garantia
conformitat a
Norma producte

Addicional a etiqueta “CE”

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE
Declaració de conformitat

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

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*

0121

EXCAVACIONS

Control

Criteris per a formació de
lots

Inspecció final

- Cada 500 m

Altres per verificar el compliment d’exigències

2

* Verificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

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.:

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

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.
0121

Verificació de Paràmetres d’execució*

Criteris per a
formació de lots

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

Comentaris:

CONCORDANCIA AMB L’ESTUDI GEOTÈCNIC

0121

TALUSSOS RESULTATS DE L’EXCAVACIÓ

0121

GEOMETRIA DE LES ZONES EXCAVADES



Control

NO
NO
NO

Estabilitat de talussos,
control de moviments,
geometria, mesures de
seguretat

- Cada 500 m

2



* Unitats d’inspecció per lot
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Autor:

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

Autor:

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
MOVIMENT DE TERRES
0122REBLERTS

01 -

012 -

0122

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

CCRR

DPC

Garantia
conformitat a
Norma producte
Segell, marca conformitat

Altres

DITE

Control producció a fàbrica

Certificat “CE”

Declaració de conformitat

Element

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE

Garantia del fabricant

Cod.

Fulls de subministrament, etiquetat.

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

CCRR

DPC

Segell, marca conformitat

Altres

DITE

Control producció a fàbrica

Certificat “CE”

Garantia
conformitat a
Norma producte

Addicional a etiqueta “CE”

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE

Declaració de conformitat

Element

Autoritzacions
administratives

Garantia del fabricant

Fulls de subministrament, etiquetat.

Cod.

Pla

Origen i
garantia

Pla

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el
compliment dels requisits essencials i obligatoris:

Autoritzacions
administratives

Addicional a etiqueta “CE”

Origen i
garantia

RECEPCIÓ DE PEiS

IDENTIFICACIÓ DE TERRES
0124 D’APORTACIÓ PER REBLERTS
Característiques físiques i mecàniques
Identificació granulomètrica
Límit líquid
Contingut d’humitat

REBLERTS

Contingut de matèria orgànica

Reblerts localitzats

Índex CBR i inflament

Anàlisi granulomètric de sòls per tamís

Proctor Normal o Proctor Modificat
(compactació)

Determinació del límit líquid d'un sòl pel
mètode del aparell de Casagrande
Determinació del límit plàstic d'un sòl

Documents per la recepció dels
PEiS:

Determinació del contingut de matèria
orgànica oxidable d'un sòl pel mètode del
permanganat potàssic

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

Compactació, Proctor normal
Compactació, Proctor modificat
C.B.R. modificat
Inflament lliure d'un sòl en edòmetre

Documents per la recepció dels
PEiS:

PCQ/0122

obligatoris

voluntaris

4/12/2017
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Autor:

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

Autor:

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

0125

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

CCRR

DPC

Garantia
conformitat a
Norma producte
Segell, marca conformitat

Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DITE

Control producció a fàbrica

Certificat “CE”

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

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE

Declaració de conformitat

Element

Autoritzacions
administratives

Garantia del fabricant

Fulls de subministrament, etiquetat.

Cod.

Pla

Origen i
garantia

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

obligatoris

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 m

2

* 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:

Proctor Normal o Proctor Modificat
(compactació)
Documents per la recepció dels
PEiS:

Pla:

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

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

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.:

Pla:

Cod.


Verificacions i/o proves*


Control

Criteris per a
formació de lots





* 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:
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Autor:

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

Excavació de 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:

Pla:

PE-

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

Segell, marca conformitat

CCRR

DPC

Garantia
conformitat a
Norma producte

Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DITE

Control producció a fàbrica

Certificat “CE”

Declaració de conformitat

Documentació del
marcatge CE

Garantia del fabricant

Fulls de subministrament, etiquetat.

Cod.

Pla

Conformitat amb requisits tècnics

                
                

 

Documents per la recepció dels
PEiS:

Autoritzacions
administratives

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 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.:

Verificació de Paràmetres
d’execució*

Cod.
PE-

Element

Autor:

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

012 -

Origen i
garantia

PASSEIG
SALLENT

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
MOVIMENT DE TERRES
0127RASES I POUS

01 -

Ref.:

FONDARIA DE L’EXCAVACIÓ
TALUSSOS RESULTANTS DE
L’EXCAVACIÓ

PE-

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 m

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

2

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 *


Control

Criteris per a formació
de lots





* 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/0127
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Autor:

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

RECEPCIÓ DE PEiS



Documents per la recepció dels
PEiS:

Autoritzacions
administratives

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

Segell, marca conformitat

CCRR

DPC

Garantia
conformitat a
Norma producte

Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DITE

Control producció a fàbrica

Certificat “CE”

Declaració de conformitat

Pla:

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE

Garantia del fabricant

Fulls de subministrament, etiquetat.

Cod.

Pla



Element

                
                
obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

Cod.

Verificació de Paràmetres d’execució*

0141

CÀRREGA DE TERRES

0142

TRANSPORT DE TERRES

0143

CÀRREGA DE RUNA

0144

TRANSPORT DE RUNA



Control

Criteris per a
formació de lots







* 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:

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/0141

Autor:

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

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el
compliment dels requisits essencials i obligatoris:
Origen i
garantia

PASSEIG
SALLENT

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
014 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA
0141TRANSPORT DE TERRES I RUNA

01 -

Ref.:

4/12/2017
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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-0141

TRANSPORTS DE TERRES I RUNA

PA- 
* Verificacions i/o proves per lot

Control

Criteris per a formació
de lots





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

PCQ/0141

4/12/2017

Pag.14 de 111

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

- 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

Autor:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

NO
NO
NO

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

Autor:

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
ANCORATGES AL TERRENY
0181ANCORATGES AL TERRENY

01 -

018 -

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

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

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

DPC

Segell, marca conformitat

Altres

DITE

Control producció a fàbrica

Garantia
conformitat a
Norma producte

Addicional a etiqueta “CE”

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE

Declaració de conformitat

Element

Autoritzacions
administratives

Garantia del fabricant

Fulls de subministrament, etiquetat.

Cod.

Pla

Origen i
garantia

Certificat “CE”

Comentaris:

0181 ANCORATGES PRETESATS
ASSAIG D’INVESTIGACIÓ
Prova de càrrega “in situ”
ASSAIG D’ADEQUACIÓ
Prova de càrrega “in situ”
0183 ELEMENTS DE L’ANCORATGE
Additius per pastes de cables de pretesat
SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA LA
0186 CORROSIÓ PER ANCORATGES
PERMANENTS
EXAMEN PREVI DE LA PROTECCIÓ
CONTRA LA CORROSIÓ
Assaig A
Assaig B

Documents per la recepció dels
PEiS:

PCQ/0141
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obligatoris

voluntaris

4/12/2017

Altres per verificar el compliment d’exigències
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

Autor:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

Autor:

Prescripcions sobre el control de l’execució:
- La posada en obra i els assaigs dels ancoratges s’hauran de supervisar i realitzar les actes en obra.

Prescripcions sobre el control de recepció:
- S’haurà de preparar un pla d’execució d’ ancoratges que contingui les especificacions tècniques relatives al
sistema d’ancoratge.
Nota: Un pla d’execució d’ancoratges, segons les necessitats, pot incloure les informacions següents:
- tipus d’ancoratge amb la seva designació
- número d’ancoratges
-emplaçament i orientació de cada ancoratge, així com toleràncies de posició
- llargada de les zones lliures i de bulbs
- la capacitat de càrrega d’ancoratge exigida i valor de càrrega de bloqueig
- obstacles coneguts
- tots els elements que afectin als treballs d’ancoratge.
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.:

Els informes d’execució dels ancoratges hauran d’incloure.
- la seqüència de subministrament dels elements de base ciment, resines i enduridors, així com les beurades
de ciment i resina
- reconeixement geotècnic
- tècnica de perforació
- execució i geometria dels elements dels ancoratges
- data i durada de l’execució de cada ancoratge
- pels ancoratges injectats: materials, pressió, volum injectat, llargada injectada, durada de la injecció
- execució de la protecció anticorrosió escollida
- injecció
- posada en càrrega
- assaig dels ancoratges
L’informe signat de cada ancoratge, es conservarà a l’obra. Aquest informe ha d'incloure totes les
característiques particulars de l’execució. Tots els informes d’execució i els d’assaigs s’hauran de
conservar després de la finalització dels treballs. Després de la instal·lació dels ancoratges, els plans
d’execució s’hauran de conservar amb els informes d’execució. Els certificats d’acceptació expedits per
les autoritats reglamentàries respecte tots els materials utilitzats durant la posada en obra dels
ancoratges, s’hauran de conservar junt als informes d’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:
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.
0189
0189
0189
0189

Pla:

Verificació de Paràmetres d’execució*

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra acabada
- Part de la unitat d’obra acabada
Pla:

Criteris per a
formació de lots

Cod.

Verificacions i/o proves*

Control

Criteris per a
formació de lots

TRANSPORT, EMMAGATZEMAMENT
PERFORACIÓ, INCLINACIÓ
Organolèptic

POSADA EN OBRA

Control 100%
dels ancoratges

POSADA EN CÀRREGA

0188

PROTECCIÓ ANTICORROSIÓ

Cod.

Verificacions i/o proves*

0181

Control

UNITAT D’OBRA ACABADA

ASSAIG D’ACCEPTACIÓ

* Verificacions i/o proves per lot
- Ancoratges realitzats per
jornada de treball

Control

Criteris per a
formació de lots

Prova de càrrega "in situ"

- Ancoratges realitzats
per jornada de treball

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

* Unitats d’inspecció per lot

PCQ/0181
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

- 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

Autor:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU.CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

NO
NO
NO

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

Autor:

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
GESTIÓ DE RESIDUS
019GESTIÓ DE RESIDUS

01 -

019 -

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

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

voluntaris

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

CCRR

DPC

Segell, marca conformitat

Altres

DITE

Control producció a fàbrica

Garantia
conformitat a
Norma producte

Addicional a etiqueta “CE”

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE

Declaració de conformitat

Element

Autoritzacions
administratives

Garantia del fabricant

Fulls de subministrament, etiquetat.

Cod.

Pla

Origen i
garantia

Certificat “CE”

Comentaris:

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/0181
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU.CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

Autor:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU.CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

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

Autor:

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*

Control

PASSEIG
SALLENT

UNITAT D’OBRA ACABADA

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*

Ref.:

Criteri per a formació de lots

0191

Control

Criteri per a formació de lots

GESTIÓ DE RESIDUS

GESTIÓ DE RESIDUS
RESIDUS D’ENDERROCAMENT

* Verificacions i/o proves per lot

RESIDUS D’EXCAVACIÓ

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ

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

RESIDUS PERILLOSOS
DESTRIAMENT I RECOLLIDA SELECTIVA
REUTILITZACIÓ DEL RESIDU
RECICLATGE
TRACAMENT DEL RESIDU

* 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:

Comentaris:

NO
NO
NO

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

PCQ/0191
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

PASSEIG
SALLENT

Autor:

Projecte:

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

022G

Documentació prèvia al subministrament

(*)

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

CCRR

DPC

Garantia
conformitat a
Norma producte
Segell, marca conformitat

Altres

DITE

Documentació del
marcatge CE

FIBRES

ACERS PER ARMADURES PASSIVES

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 semi-resistents de formigó armat

Documentació després del subministr.
Control previ al subministrament
Control durant el subministrament
CIMENTS

Ciments subjectes al Marcatge CE
Ciments subjectes al Reial Decret
1313/1988

022J

022C AIGUA

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

022D ARIDS

Documentació prèvia al subministrament:
Àrids d’autoconsum
Àrids i filleres, de matèries naturals,
artificials o reciclades, per a formigons.
filleres per ciments.
Àrids i filleres, de matèries naturals,
artificials o reciclades, per a formigons,
morters en injeccions.
022E ADDITIUS

Additius per formigons en massa, armats i
prefabricats
Additius per modificació del temps
d’enduriment
Additius per pastes dels cables de
pretesatge
022F

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació prèvia al subministrament

Documentació durant el subministrament

043

Element

Autoritzacions
administratives

Fibres d'acer per a formigó per elements
amb funció estructural
Fibres polimèriques per formigó per a
elements amb funció estructural
022H

022A FORMIGÓ

Fulls de subministrament, etiquetat.

Cod.

Pla
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

CCRR

Garantia conformitat a
Norma producte
Segell, marca conformitat

DPC
Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DITE

Control producció a fàbrica

Certificat “CE”

Declaració de conformitat

Garantia del fabricant

Fulls de subministrament, etiquetat.

Pla

Cod.

Element

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE

Autor:

Addicional a etiqueta “CE”

Origen i
garantia

RECEPCIÓ DE PEiS
Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el
compliment dels requisits essencials i obligatoris:
Autoritzacions
administratives

PASSEIG
SALLENT

Escòries granulades mòltes de forn alt per
ús en formigons, morters i pastes
(*) Distintiu de qualitat obligatori per formigons amb cendres volants

FONAMENTS
021FONAMENTS I ELEMENTS DE CONTENCIÓ
0213SABATES

Origen i
garantia

Ref.:

Control producció a fàbrica

02 -

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Certificat “CE”

Ref.:

Declaració de conformitat

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Garantia del fabricant

Projecte:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Control durant el subministrament:
Armadura amb soldadura resistent
Control després del subministrament o
mes vençut

ADDICIONS

Documents per la recepció dels
PEiS:

Cendres volants

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

Fum de sílice
Cendres volants silícies per formigons,
morters i beurades
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

Autor:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

Autor:

UNITAT D’OBRA ACABADA
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.:

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra acabada
- Part de la unitat d’obra acabada
Pla:

Verificació de Paràmetres d’execució*:

02L1

COMPROVACIONS PREVIES AL COMENÇAMENT DE L’EXECUCIÓ

02L2

COMPROVACIONS GEOMÈTRIQUES

02L4

MUNTATGE DE L’ARMAT

02L5

MUNTATGE DELS ENCOFRATS

02L6

PASTADA I TRANSPORT DEL FORMIGÓ

02
02L8

Control

0211

SABATES

Criteri de formació
de lots

Control
Comprovació del comportament de la
fonamentació

2

- Cada 250 m .

(**)

* Verificació i proves per lot.
(**) Per edificis de més de 10 plantes, monumentals o singulars.

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

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
Cod.

Verificacions i/o proves*

Comprovació dels assentaments

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Pla:

Cod.

- 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

Criteris per
a formació
de lots

NO
NO
NO

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

Comentaris:

ABOCAMENT I COMPACTACIÓ DEL FORMIGÓ

Organolèptic:
Establert a
EHE-08

Cada 250 m

2

JUNTES DE FORMIGONAT, ESTRUCTURALS, CONTRACCIÓ I
DILATACIÓ

02L9

CURAT DEL FORMIGÓ

02LA

DESEMMOTLLAR

* Unitats d’inspecció per cada 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
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

PASSEIG
SALLENT

Autor:

Projecte:

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

022G

022H

(*)

Documentació després del subministrament

Control durant el subministrament

0434

CIMENTS SUBJECTES AL REIAL DECRET
1313/1988

022C

AIGUA

022D

ARIDS

022J

ADDITIUS
Additius per formigons en massa, armats i
prefabricats
Additius per modificació del temps d’enduriment

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

Segell, marca conformitat

CCRR

DPC
Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DITE

Control producció a fàbrica

Garantia
conformitat a
Norma producte

FIBRES

ACERS PER ARMADURES PASSIVES

ARMADURES PASSIVES

Control durant el subministrament:
Armadura amb soldadura resistent
Control després del subministrament o
mes vençut

Additius per a pastes dels cables de pretesatge
022F

Documentació del
marcatge CE

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

Documentació prèvia al subministrament: Àrids
d’autoconsum
Àrids i filleres, de matèries naturals, artificials o
reciclades, per a formigons. filleres per ciments.
Àrids i filleres, de matèries naturals, artificials o
reciclades, per a formigons, morters en
injeccions.
022E

Conformitat amb requisits tècnics

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

Control previ al subministrament

CIMENTS

Element

Autoritzacions
administratives

Documentació prèvia al subministrament

Documentació durant el subministrament

CIMENTS SUBJECTES AL MARCATGE CE

Autor:

Documentació durant el subministrament

Documentació prèvia al subministrament

043

PASSEIG
SALLENT

Fibres d’acer per a formigó per elements
amb funció estructural
Fibres polimèriques per formigó per a
elements amb funció estructural

FORMIGÓ

0432

Fulls de subministrament, etiquetat.

Pla
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

CCRR

DPC

Segell, marca conformitat

Altres

DITE

Control producció a fàbrica

Certificat “CE”

Declaració de conformitat

Garantia
conformitat a
Norma producte

Addicional a etiqueta “CE”

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE

Garantia del fabricant

Fulls de subministrament, etiquetat.

Cod.
022A

Element

Autoritzacions
administratives

Cod.

Origen i
garantia

RECEPCIÓ DE PEiS
Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el
compliment dels requisits essencials i obligatoris:
Origen i
garantia

Ref.:

(*) Distintiu de qualitat obligatori per formigons amb cendres volants

FONAMENTS
021FONAMENTS I ELEMENTS DE CONTENCIÓ
0214POUS DE FONAMENTACIÓ

02 -

Pla

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Certificat “CE”

Ref.:

Declaració de conformitat

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Garantia del fabricant

Projecte:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

ADDICIONS
Cendres volants
Fum de sílice

Documents per la recepció dels
PEiS:

Cendres volants silícies per formigons, morters i
beurades
Escòries granulades mòltes de forn alt per ús en
formigons, morters i pastes
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Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

Autor:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

Autor:

UNITAT D’OBRA ACABADA

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.:
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*
Criteris per a
Control
formació de lots
PE-02L1

COMPROVACIONS PREVIES AL COMENÇAMENT DE
L’EXECUCIÓ

PE-02O1

EXCAVACIÓ

PE-02O1

ESGOTAMENT DE L’AIGUA

PE-02O5

NETEJA DEL FONS

PE-02L6

PASTADA I TRANSPORT DEL FORMIGÓ

PE-02L7

ABOCAMENT I COMPACTACIÓ DEL FORMIGÓ

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*

Control

Freqüència

Comprovació del comportament
de la fonamentació
PA-0211

Control del 33% dels fonaments

POUS DE FONAMENTACIÓ

- Cada 250 m

Comprovació dels
(**)
assentaments

2

≥10% dels pilars, mínim 4.

* Verificacions i/o proves per lot
(**) Per edificis de més de 10 plantes, monumentals o singulars.

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:

Organolèptic

- Cada 250 m

2

Comentaris:

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 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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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

Ref.:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Autor:

Projecte:

Ref.:

Autor:

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

022A

022G

022H

0434

CIMENTS SUBJECTES AL REIAL DECRET
1313/1988

022C

AIGUA

022D

ARIDS

(*)

022J

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

CCRR

DPC

Segell, marca conformitat

Altres

DITE

Control durant el subministrament:
Armadura amb soldadura resistent
Control després del subministrament o
mes vençut

ADDITIUS
Additius per formigons en massa, armats i
prefabricats
Additius per modificació del temps d’enduriment
Additius per pastes dels cables de pretesatge

022F

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

Documentació prèvia al subministrament: Àrids
d’autoconsum
Àrids i filleres, de matèries naturals, artificials o
reciclades, per a formigons. filleres per ciments.
Àrids i filleres, de matèries naturals, artificials o
reciclades, per a formigons, morters en
injeccions.
022E

Control producció fàbrica

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

Control durant el subministrament
CIMENT

ACERS PER ARMADURES PASSIVES

Documentació durant el subministrament

Documentació després del subministrament

CIMENTS SUBJECTES AL MARCATGE CE

FIBRES

Documentació prèvia al subministrament

Control previ al subministrament

043

Garantia
conformitat a
Norma producte

Fibres d'acer per a formigó per elements
amb funció estructural
Fibres polimèriques per formigó per a
elements amb funció estructural

Documentació durant el subministrament

0432

Declaració de conformitat

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

CCRR

DPC

Segell, marca conformitat

Altres

DITE

Control producció a fàbrica

Certificat “CE”

Declaració de conformitat

Garantia
conformitat a
Norma producte

Addicional a etiqueta “CE”

Conformitat amb requisits tècnics

FORMIGÓ
Documentació prèvia al subministrament

Element

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE

Garantia del fabricant

Autoritzacions
administratives
Documentació del
marcatge CE

Garantia del fabricant

Element

Fulls de subministrament, etiquetat.

Cod.

Pla

Origen i
garantia

Pla

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el
compliment dels requisits essencials i obligatoris:

Cod.

RECEPCIÓ DE PEiS

Autoritzacions
administratives

Addicional a etiqueta “CE”

Origen i
garantia

Certificat “CE”

FONAMENTS
021FONAMENTS I ELEMENTS DE CONTENCIÓ
0218LLOSES DE FONAMENTACIÓ

Fulls de subministrament, etiquetat.

02 -

Documents per la recepció dels
PEiS:

ADDICIONS

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

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

(*) Obligatori per formigons amb cendres volants
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

Ref.:

Autor:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

Ref.:

Prescripcions sobre el control de recepció:

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

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’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.:

Pla:

Verificació de Paràmetres d’execució*

02L1

COMPROVACIONS PREVIES AL COMENÇAMENT DE
L’EXECUCIÓ

02L2

COMPROVACIONS GEOMÈTRIQUES

02L4

MUNTATGE DE L’ARMAT

02L5

MUNTATGE DELS ENCOFRATS

02L6

PASTADA I TRANSPORT DEL FORMIGÓ

02L7

ABOCAMENT I COMPACTACIÓ DEL FORMIGÓ

02L8

JUNTES DE FORMIGONAT, ESTRUCTURALS,
CONTRACCIÓ DILATACIÓ

02L9

CURAT DEL FORMIGÓ

02LA

DESEMMOTLLAR

Control

Verificacions i/o proves

Control
Comprovació dels
(**)
assentaments :

LLOSA DE FONAMENTACIÓ

≥10% dels pilars, mínim 4

Criteris per a formació
de lots
- Totalitat de la superfície de
la llosa de fonamentació.

* Verificacions i/o proves per lot
(**) Per edificis de més de 10 plantes, monumentals o singulars:

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Cod.

Cod.
0211

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:

Autor:

Criteris per a
formació de
lots

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:

Organolèptic,

- Cada 250m

2

* 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:
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Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Autor:

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

Autor:

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

042A

042G

042H

0434

CIMENTS SUBJECTES AL REIAL DECRET
1313/1988

042C

AIGUA

042D

ARIDS

(*)

042J

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

CCRR

DPC

Segell, marca conformitat

Altres

DITE

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

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

Control producció a fàbrica

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

Control durant el subministrament
CIMENTS

ACERS PER ARMADURES PASSIVES

Documentació durant el subministrament

Documentació després del subministrament

CIMENTS SUBJECTES AL MARCATGE CE

FIBRES

Documentació prèvia al subministrament

Control previ al subministrament

043

Garantia
conformitat a
Norma producte

Fibres d'acer per a formigó per elements
amb funció estructural
Fibres polimèriques per formigó per a
elements amb funció estructural

Documentació durant el subministrament

0432

Certificat “CE”

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

DPC

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Segell, marca conformitat

Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DITE

Control producció a fàbrica

Certificat “CE”

Declaració de conformitat

Garantia
conformitat a
Norma producte

Assaigs s/norma s/especificació

Conformitat amb requisits tècnics

FORMIGÓ
Documentació prèvia al subministrament

Element

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE
Declaració de conformitat

Fulls de subministrament, etiquetat.

Autoritzacions
administratives
Documentació del
marcatge CE

Garantia del fabricant

Element

Fulls de subministrament, etiquetat.

Cod.

Pla

Origen i
garantia

Pla

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el
compliment dels requisits essencials i obligatoris:

Cod.

RECEPCIÓ DE PEiS

Autoritzacions
administratives

Addicional a etiqueta “CE”

Origen i
garantia

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
041ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
0411ESTRUCTURA DE FORMIGÓ

Garantia del fabricant

04 -

ADDITIUS

Control durant el subministrament:
Armadura amb soldadura resistent
Control després del subministrament o
mes vençut

Additius per formigons en massa, armats i
prefabricats
Additius per modificació del temps d’enduriment
Additius per pastes dels cables de pretesatge
042F

ADDICIONS

Documents per la recepció dels
PEiS:

Cendres volants

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

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
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Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Documentació prèvia al subministrament

04Z1 FORJAT PREFABRICAT

Documentació durant el subministrament

04Z2 ELEMENTS RESISTENTS

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,

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

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

PCQ/0411

Autor:

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

CCRR

DPC

Segell, marca conformitat

Altres

DITE

Control producció a fàbrica

Certificat “CE”

Garantia
conformitat a
Norma producte

Addicional a etiqueta “CE”

Conformitat amb requisits tècnics

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
Cintres

dt
dt

Puntals

Documents per la recepció dels
PEiS:

obligatoris

PASSEIG
SALLENT

Documentació del
marcatge CE
Declaració de conformitat

Element

042K ACERS PER ARMADURES ACTIVES

Documents per la recepció dels
PEiS:

Ref.:

Autoritzacions
administratives

Garantia del fabricant

Fulls de subministrament, etiquetat.

Cod.

Pla

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Origen i
garantia
Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

Garantia
conformitat a
Norma producte

CCRR

DPC
Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DITE

Control producció a fàbrica

Autor:

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE
Declaració de conformitat

Element

PASSEIG
SALLENT

Autoritzacions
administratives

Garantia del fabricant

Fulls de subministrament, etiquetat.

Cod.

Pla

Origen i
garantia

Ref.:

Segell, marca conformitat

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Certificat “CE”

Projecte:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

voluntaris
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Pag.37 de 111

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:
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Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

Autor:

- 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.:
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

Control

Criteri per a formació
de lots

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ponts

- Sabates, pilons i encepats
corresponents a 500m2 de
superfície, sense rebasar
tres fonaments
-50m de pantalles.

Xemeneies
torres,
dipòsits

- Sabates, pilons i
encepats corresponents a
2
250m de superfície
- 50m de pantalles

Especificades per tipus
d’obra i tipus d’element dins
la taula reproduïda a
continuació

DESCINTRAT

UNIONS DELS ELEMENTS PREFABRICATS

- 200m3 de piles, sense rebasar els 10m de longitud
de pila,
- Dos estreps

- Elements horitzontals
corresponents a 250 m2

- Alçats corresponents a 500m de superfície o a 10m
d’alçada.

2

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
3
- 120m
- 20 amasades

Operacions
d’acabat del
formigó

- 300 m de volum de formigó
2
- 150m de superfície de formigó

Execució de
juntes de
formigonat

- Juntes executades en la mateixa jornada

Curat del
formigó

- 300m de volum de formigó
2
- 150m de superfície de formigó

Cintres

Especejament dels
plànols
d’armadures
dissenyades
segons projecte

04XA

Autor:

Unitats d’inspecció:

Encofrats i motlles

04XA

PASSEIG
SALLENT

- 500 m3 de tauler sense rebasar
els 30m lineals, ni un tram o una
dovella

Operacions prèvies
a l’execució.
- Nivell o planta a executar
Replanteig

Organolèptic

Ref.:

3

- 3.000m de cintra
- 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

- Planelles corresponents a una remesa
d’armadures

3

3

Criteris per la formació de lots per control de l’execució:

Muntatge
d’armadures,
mitjançant lligat

- Conjunt d’armadures elaborades cada
jornada

Desencofrat i
desemmotllame
nt

- 1nivell d’apuntalament
- 1 nivell d’encofrat de suports,
- 1 nivell d’apuntalament per planta
d’edificació
- 1 tram, en el cas de ponts

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.

Muntatge
d’armadures,
mitjançant
soldadura

Conjunt d’armadures elaborades cada
jornada

Descintrat

- 3.000m de cintra

Geometria
d’armadures
elaborades

- Conjunt d’armadures elaborades cada
jornada

Unions dels
prefabricats

- Unions executades durant la mateixa
jornada
- Planta de forjat

* 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.

Tipus
d’obra

Elements de
fonamentació

Edificis

-Sabates, pilons i encepats
2
corresponents a 250m de
superfície
- 50ml de pantalles

Elements horitzontals

Altres elements

- Bigues i forjats corresponents a
2
250m de planta

- Bigues i pilars corresponents a 500m de superfície,
sense rebasar les dos plantes
-Murs de contenció corresponents a 50ml, sense
superar vuit posades
2
- pilars in situ corresponents a 250m de forjat

3

2

Col·locació
d’armadures als
encofrats

- 1 nivell de suports (planta) en edificació
- 1 nivell de forjats (planta) en edificació
- 1 tram, en cas de ponts.

Número mínim d’unitats d’inspecció que s’hauran de controlar:
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Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

Autor:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

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)

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

Autor:

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.
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

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

Intern Constructor

Extern 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

Geometria d’ armadures elaborades
Col·locació d’armadures als encofrats

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

Operacions d’aplicació del pretesat

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:

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
NO
NO
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? SI
NO
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:
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TANCAMENT DE MAONS CERÀMICS

0992

09A
09A1

Per categoria d'execució A:
0922 TANCAMENT DE BLOC CERÀMIC

09A2

Per categoria d'execució A:
0924 MAÓ CERÀMIC
Peces de categoria I

09A3

Per categoria d'execució A i B
Per categoria d'execució A
0925 BLOC CERÀMIC
Peces de categoria I

09A4

Per categoria d'execució A i B
Per categoria d'execució A
099

09A5

Per morters industrials, per ram de paleta,
dissenyats
Per morters industrials, per ram de paleta,
prescrits.
Per categoria d'execució A:
Per categoria d'execució B:

Altres per verificar el compliment d’exigències

Autoritzacions
administratives

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Garantia
conformitat a
Norma producte

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Documentació del
marcatge CE

Assaigs s/norma s/especificació

Conformitat amb requisits tècnics

Marca AENOR "N"

Element

ADDITIUS PER MORTERS DE RAM DE
PALETA
Additius per morters de ram de paleta.
AïLLANTS TÈRMICS PER FAÇANES
Productes manufacturats de llana mineral,
amb o sense revestiment, utilitzats com
aïllament tèrmic d'edificis. Fabricats com
feltres, mantes, plafons o planxes.
Productes manufacturats de poliestirè
expandit amb o sense revestiment,
utilitzats com aïllament tèrmic d'edificis.
Fabricats com planxes, rotllos o altres
articles preformats.
Productes manufacturats d'escuma de
poliestirè extruït, amb o sense revestiment,
utilitzats com aïllament tèrmic d'edificis.
Fabricats com planxes, disponibles amb
cantells especials i tractaments de
superfície
Productes manufacturats d'escuma rígida
de poliuretà, amb o sense cares rígides o
flexibles o revestiments i amb o sense
reforç integral, utilitzats com aïllament
tèrmic d'edificis. El poliuretà (PUR) inclou
també el poliisocianurato (PIR)
POLIURETANS PRODUïTS IN SITU
Per quan ni fabricant ni aplicador tenen
segell de qualitat (situació A)
Per quan el fabricant no té segell de
qualitat però l'aplicador si (situació C)
Per quan el fabricant té segell de qualitat,
però l'aplicador no (Situació B)
Per quan el fabricant i l'aplicador tenen
segell de qualitat,(Situació D)
Per totes les situacions (A, B, C, D)

MATERIAL D'UNIÓ DE PECES

0991 MORTER PER RAM DE PALETA

dt

Sistemes d'escuma rígida de poliuretà
(PUR) (poliol + isocianat) per a la seva
aplicació in situ, per projecció; procediment
de recepció d'escumes de poliuretà
produïdes in situ

Ciment comú per morters
Àrids i fillers, de matèries naturals,
artificials o reciclats, per morters per ram
de paleta, paviments, revestiments
interiors, arrebossats exteriors,
fonamentació, reparacions i pastes
Calç per construcció

PCQ/0921

Fulls de subministrament, etiquetat.

Pla
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

CCRR

DPC

Segell, marca conformitat

Altres

DITE

Control producció a fàbrica

Certificat “CE”

Declaració de conformitat

Garantia
conformitat a
Norma producte

Addicional a etiqueta “CE”

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE

Garantia del fabricant

Fulls de subministrament, etiquetat.

Cod.

Pla

0921

Element

Autoritzacions
administratives

Cod.

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el
compliment dels requisits essencials i obligatoris:

Autor:

Homologació

Origen i
garantia

RECEPCIÓ DE PEiS

Origen i
garantia

voluntaris

CCRR

obligatoris

PASSEIG
SALLENT

DPC

Documents per la recepció dels
PEiS:

TANCAMENTS EXTERIORS
092TANCAMENTS CERÀMICS
0921TANCAMENT CERÀMIC

09 -

Ref.:

Segell, marca conformitat

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Addicional a etiqueta “CE”

Projecte:

Altres

Autor:

DITE

PASSEIG
SALLENT

Control producció a fàbrica

Ref.:

Declaració de conformitat

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Garantia del fabricant

Projecte:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Certificat “CE”

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

dt: Documentació tècnica
Documents per la recepció dels
PEiS:
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

Autor:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

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.: 

092Z

DISPOSICIÓ DELS BLOCS

092Z

DISPOSICIÓ DEL MORTER

092Z

ESTABILITAT

092Z

VENTILACIÓ DE LA CAMBRA DEL TANCAMENT

092Z

ESTANQUEÏTAT

092Z

DESOLIDARITZACIÓ

092Z

AÏLLAMENT TÈRMIC

092Z

CONSIDERACIONS ACÚSTIQUES

092Z

CONSIDERACONS DAVANT DEL FOC

092Z

PLOM, PLANOR

Autor:

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

0921

TANCAMENT CERÀMIC





Criteris per a
formació de lots

Control
Organolèptic

- Cada planta

* Unitats d’inspecció per cada 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: 

Organolèptic
Per fàbrica, segons
categoria
d’execució:
Categories A i B:
Visita d’inspecció
diària a l’obra i
control i supervisió
continuada per part
del constructor.**

PASSEIG
SALLENT

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a: 

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
Criteris per a
Pla:
Cod.
Verificació de Paràmetres d’execució*:
Control
formació de lots
CONDICIONS PREVIES

Ref.:

- 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

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

092Z

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

- Per planta
- Cada 100 m2.

Comentaris:



* Unitats d’inspecció per cada lot.
** Prescrit a CTE, DB SE-F.

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
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Autor:

Projecte:

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

PASSEIG
SALLENT

Autor:

Sr./a.: 

TANCAMENTS EXTERIORS
097TANCAMENT DE PANELLS
0971TANCAMENT DE PANELLS

09 -

Ref.:

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

RECEPCIÓ DE PEiS
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

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el
compliment dels requisits essencials i obligatoris:

0971

Pla:

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

DPC

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Segell, marca conformitat

Addicional a etiqueta “CE”

Garantia
conformitat a
Norma producte

Assaigs s/norma s/especificació

Conformitat amb requisits tècnics

Altres

DITE

Control producció a fàbrica

Certificat “CE”

Declaració de conformitat

Element

Autoritzacions
administratives
Documentació del
marcatge CE

Garantia del fabricant

Fulls de subministrament, etiquetat.

Cod.

Pla

Origen i
garantia

TANCAMENT DE PANELLS

0974 PANELLS PREFABRICATS

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:

PCQ/0971

0977

CONDICIONS PREVIES

0977

REPLANTEIG

0977

ESTABILITAT

0977

VENTILACIÓ

0977

ESTANQUEÏTAT

0977

DILATACIÓ

0977

DESOLIDARITZACIÓ

0977

AÏLLAMENT TÈRMIC

Control

Organolèptic
Una inspecció per lot

0977

CONSIDERACIONS ACÚSTIQUES

0977

CONSIDERACONS DAVANT EL FOC

Criteris per a
formació de lots

- Cada planta
2

- Cada 100m .

0977
PLOM
* Unitats d’inspecció per lot

Plafons compostos lleugers autoportants per ús
com tancament vertical exterior i com revestiment
exterior.
Plafons compostos lleugers autoportants per ús
com en envans i sostres.
Panells de façana prefabricats amb plaques de
guix laminat i nucli cel·lular de cartró.
Components prefabricats de formigó armat
d’àrids lleugers amb estructura oberta. Element:
Xapats (no fixacions) per ús en façanes exteriors
d’edificis.
Documents per la recepció dels
PEiS:

Verificació de Paràmetres
d’execució*

Cod.

4/12/2017

Pàg.47 de 111

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: 

PCQ/0971
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

Autor:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

0971


Verificacions i/o proves*
TANCAMENT DE PANELLS

Control
Organolèptic
Inspecció al final



Autor:

ACABATS (VERTICALS I SOSTRES)
132APLACATS
1321APLACAT

13 -

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra acabada
- Part de la unitat d’obra acabada
Cod.

PASSEIG
SALLENT

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

UNITAT D’OBRA ACABADA

Pla:

Ref.:

RECEPCIÓ DE PEiS

Criteris per a formació de
lots

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el
compliment dels requisits essencials i obligatoris:

- Cada planta
2

- Cada 100m .
Origen i
garantia

* Verificacions i/o proves per lot

Autoritzacions
administratives

Conformitat amb requisits tècnics

1321

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

CCRR

DPC

Garantia conformitat
a Norma producte

Segell, marca conformitat

Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DITE

Control producció a fàbrica

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a: 

Certificat “CE”

NO
NO
NO

Declaració de conformitat

Element

Documentació del
marcatge CE

Garantia del fabricant

Fulls de subministrament, etiquetat.

Pla

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

Cod.

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

APLACAT

1322 SISTEMA DE FIXACIÓ DE L'APLACAT

Comentaris:

Ancoratges de plàstic per aplicacions no
estructurals, per fixació múltiple en elements de
formigó de densitat normal.
Ancoratges de plàstic per aplicacions no
estructurals, per fixació múltiple en elements de
formigó cel·lular curat en autoclau.
Ancoratges de plàstic per aplicacions no
estructurals, per fixació múltiple en fàbrica de
maçoneria massissa
Ancoratges de plàstic per aplicacions no
estructurals, per fixació múltiple en fàbrica de
maçoneria foradada o calada
Ancoratges metàl·lics per formigó. Ancoratges
químics. Per elements estructurals o càrregues
pesades.
Ancoratges metàl·lics per formigó, amb
aplicacions no estructurals. Per càrregues
lleugeres.
1323 PLAQUES



Plaquetes de fibrociment i peces
complementàries.
Plaques planes de fibrociment.
Pedra natural. Plaques per revestiments murals
Productes de pedra natural. Plaquetes.
Productes de pissarra i pedra natural per
teulades i revestiments
Teules i peces de formigó per teulats i
revestiments de murs
Documents per la recepció dels
PEiS:

PCQ/0971
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

Autor:

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

- 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

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’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.: 

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:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Cod.

Verificació de Paràmetres d’execució*

PE-1325

CONDICIONS PREVIES

PE-1325

ESTAT DEL SUPORT

PE-1325

SISTEMA/MATERIAL DE FIXACIÓ

PE-1325

DISPOSICIÓ DE LES PLAQUES

PE-1325

PLOM, PLANOR

PE-



Control
Replanteig, materials o
sistema d’ancoratge.
Verificació segons projecte i
documentació del fabricant
Control d’aspecte,
dimensional i estabilitat de
les peces.

Criteri per a
formació de lots

Autor:

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*

PA-1321

PA-

Criteris per a
formació de lots

Control

APLACAT

- Cada planta

Planor i desplom



- Cada 100m



2



* 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: 

- cada planta
- Cada 100m

2

Comentaris:



* 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
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Autor:

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

Autor:

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

ACABATS (VERTICALS I SOSTRES)
133ARREBOSSATS
1331ARREBOSSAT

13 -

Prescripcions sobre el control de recepció:

RECEPCIÓ DE PEiS
Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el
compliment dels requisits essencials i obligatoris:
(*) Definició suficient en projecte per la recepció.

1331

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

Segell, marca conformitat

CCRR

DPC

Garantia
conformitat a
Norma producte

Addicional a etiqueta “CE”

Conformitat amb requisits tècnics

Altres

DITE

Control producció fàbrica

Certificat “CE”

Declaració de conformitat

Element

Autoritzacions
administratives
Documentació del
marcatge CE

Garantia del fabricant

Fulls de subministrament, etiquetat.

Cod.

Pla

Origen i
garantia

ARREBOSSAT

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

Acabat exterior impermeable a l'aigua
1333

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’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.: 

MORTER PER L'ARREBOSSAT
Morters per ram de paleta per arrebossats
i enlluïts
Ciment comú per morters

Pla:

Àrids i fillers, de matèries naturals,
artificials o reciclats, per morters per ram
de paleta, paviments, revestiments
interiors, arrebossats exteriors,
fonamentació, reparacions i pastes
Ciment de ram de paleta per morter de
col·locació de maons, blocs, arrebossats i
enlluïts
Ciment comú per morters
Calçs per construcció
Additius per morters per ram de paleta
Pigments per acolorir productes de
construcció fabricats a base de ciment i cal

   
           

    FO            

Verificació de Paràmetres
d’execució:

Cod.
PE-1334

CONDICIONS PREVIES

PE-1334

ESTAT DEL SUPORT

PE-1334

PREPARACIÓ DEL MORTER

PE-1334

MESTRES

PE-1334

APLICACIÓ DEL MORTER

PE-1334

GRUIX I PLANOR

PE-1334

COL·LOCACIÓ D’ARMADURA

PE-



Control

Freqüència

Estat del suport: Neteja i
grau d’humitat

2

- cada 100m en paraments
verticals.
Dosificació, espessors,
acabat

2

- cada 50m en sostres.

* Unitats d’inspecció per lot

Prescripcions sobre el control de l’execució:
Documents per la recepció dels
PEiS:

PCQ/1331

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

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
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

- 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

Autor:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

NO
NO
NO

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

Autor:

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

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a: 

Pla:

Cod.

Verificacions i/o proves*

PA-1331

ARREBOSSAT

PA-



Control

Criteris per a formació de
lots
2

Aspecte acabat, planor,
estabilitat

- cada 100m en paraments
verticals.
2

- cada 50m en sostres.

* 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/1331

4/12/2017
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Autor:

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

Autor:

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

PAVIMENTS
142SUBBASES I RECRESCUDES
1421SUBASES I RECRESCUDES

14 -

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

RECEPCIÓ DE PEiS
Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el
compliment dels requisits essencials i obligatoris:

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:

0422

PE-142Z

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

TOT-U NATURAL

0423 TOT-U ARTIFICIAL




Documents per la recepció dels
PEiS:

                
                
obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

Verificació de Paràmetres
d’execució*
REFINAT I COMPACTACIÓ DE
L’ESPLANADA
HUMECTACIÓ I COMPACTACIÓ DE LA
CAPA DE SUBBASE

PE-142Z

2

Organolèptic

- Cada 500 m

Assaigs de densitat

- Cada 500m ,
- Cada tongada

2

5 determinacions d’humitat i
densitat

2

- Cada 500m ,
- Cada tongada

Control organolèptic
GRUIX DE LES TONGADES

PE-

Criteris de formació
de lots

Control

Verificació del 50% de les
tongades







* 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: 

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/1421

Cod.

PE-142Z
Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

DPC

Segell, marca conformitat

Altres

DITE

Control producció fàbrica

Certificat “CE”

Garantia
conformitat a
Norma producte

Addicional a etiqueta “CE”

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE
Declaració de conformitat

Element

Autoritzacions
administratives

Garantia del fabricant

Fulls de subministra, etiquetat.

Cod.

Pla

Origen i
garantia

4/12/2017

Pag.57 de 111

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-1421

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
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

- 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

Autor:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

NO
NO
NO

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

Autor:

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

PAVIMENTS
14B- PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES
14B1PAVIMENT DE PECES RÍGIDES

14 -

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a: 

RECEPCIÓ DE PEiS

141

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

Segell, marca conformitat

CCRR

DPC

Garantia
conformitat a
Norma producte

Addicional a etiqueta “CE”

Conformitat amb requisits tècnics

Altres

DITE

Declaració de conformitat

Element

Autoritzacions
administratives
Documentació
del marcatge CE

Garantia del fabricant

Fulls de subministra, etiquetat.

Pla

Cod.

Origen i
garantia

Control producció fàbrica



Certificat “CE”

Comentaris:

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el
compliment dels requisits essencials i obligatoris:

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 auto-nivellants de sòls.
14B4 CAPA DE SORRA
14B5 MATERIAL DE FIXACIÓ
Adhesius per a rajoles ceràmiques
Morters per al ram de paleta prescrits
Morters per al ram de paleta dissenyats
Àrids i fillers, de matèries naturals, artificials o
reciclats, per a morters per al ram de paleta,
paviments, revestiments interiors, arrebossats
exteriors, fonamentació, reparacions i pastes
Ciment de ram de paleta per morter de col·locació
de maons, blocs, arrebossats i enlluïts
Ciment comú per morters
Calçs per a la construcció
14B6 MATERIAL PER JUNTES ENTRE PECES

Documents per la recepció dels
PEiS:

PCQ/1421

4/12/2017

Pag.59 de 111

PCQ/14B1

obligatoris

voluntaris

4/12/2017

Altres per verificar el compliment d’exigències
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Autoritzacions
administratives

Projecte:

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Segell, marca conformitat

Marca AENOR "N"

DPC

Garantia
conformitat a
Norma producte

Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DITE

Control producció fàbrica

Certificat “CE”

Autor:

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació
del marcatge CE

Garantia del fabricant

Element

Fulls de subministra, etiquetat.

Cod.

Pla

Origen i
garantia

PASSEIG
SALLENT

Homologació

Ref.:

CCRR

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Declaració de conformitat

Projecte:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

PASSEIG
SALLENT

Autor:

- 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.:

14B7 PECES RÍGIDES

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Vorades de pedra natural per a ús com a paviment
exterior
Rajoles de pedra natural per ús com paviment
exterior
Rajoles prefabricades de formigó per a ús extern en
trànsit de vianants i vehicles, ús intern i en cobertes
Rajoles de terratzo per ús interior.

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-14BZ

CONDICIONS PREVIES

PE-14BZ

ESTAT DEL SUPORT

PE-14BZ

CAPA BASE

PE-14BZ

MATERIAL DE FIXACIÓ

PE-14BZ

COL·LOCACIÓ DE LES PECES

PE-14BZ

TRACTAMENTS SUPERFICIALS

PE-14BZ

ASPECTE DEL ACABAT

PE-



Rajoles de terratzo per ús exterior.
Rajoles ceràmiques fabricades per extrusió o
premsat per a ús en paviments interiors i exteriors,
per zones de vianants i vehicles, i zones subjectes a
reglamentació se substàncies perilloses.
Productes de pedra natural. Plaquetes.
Productes de pedra natural. Rajoles per paviments i
escales.
Llambordes de pedra natural per a ús com a
paviment
Llambordes d'argila cuita
Llambordes de formigó
Frisos i encanyats de fusta.

Control

Criteris de formació
de lots

Control organolèptic

Cada 100 m

2

* Unitats d’inspecció per cada lot.

Paviments de fusta.

Prescripcions sobre el control de l’execució:

Pedra aglomerada. Rajoles modulars per a sòls en
interior i exterior
14B8 PECES COMPLEMENTARIES
14B9 TRACTAMENS ESPECIALS

Documents per la recepció dels
PEiS:

Ref.:

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)
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:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB:

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

PCQ/14B1
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Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent
Cod.

Verificacions i/o proves

PA-14B1

PAVIMENT DE PECES RÍGIDES

PA-



PASSEIG
SALLENT

Autor:

Projecte:

Criteris de
formació de lots

Control
Planor, ressalts entre peces
i horitzontalitat del paviment

2

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

Autor:

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

PAVIMENTS
14E- VORERA (URBANITZACIÓ)
14E1VORERA

14 -

- Cada 100 m .

RECEPCIÓ DE PEiS

* Unitat de verificacions i proves per lot

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

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

Segell, marca conformitat

CCRR

DPC

Garantia
conformitat a
Norma producte

Addicional a etiqueta “CE”

Altres

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE

DITE

Element

Autoritzacions
administratives

Control producció fàbrica

Fulls de subministra, etiquetat.

NO
NO
NO

Cod.

Origen i
garantia

Pla

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

Certificat “CE”

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

Declaració de conformitat

Pla:

Ref.:

Garantia del fabricant

Projecte:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

14E2 FORMIGÓ BASE
14E3 PECES PREFABRICADES

Comentaris:

Vorades prefabricades de formigó
Llamborda de formigó
Rigoles i panots prefabricats de formigó
Vorades de pedra natural per ús com
paviment exterior
14E4 CIMENT
Ciment de ram de paleta per morter de
col·locació de maons, blocs, arrebossats i
enlluïts
Ciment comú per morters
14E5 SORRA
Àrids i fillers, de matèries naturals,
artificials o reciclats, per a morters per al
ram de paleta, paviments, revestiments
interiors, arrebossats exteriors,
fonamentació, reparacions i pastes
MORTER
14E6
Morters per al ram de paleta prescrits
Morters per al ram de paleta dissenyats
Calçs per a la construcció


Documents per la recepció dels
PEiS:

PCQ/14B1
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obligatoris

voluntaris
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

Autor:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Prescripcions sobre el control de recepció:

PASSEIG
SALLENT

Autor:

UNITAT D’OBRA ACABADA

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:

Ref.:

Cod.

Verificació de Paràmetres d’execució*

PE-14DZ

CONDICIONS PREVIES

PE-14DZ

ESTAT DEL SUPORT

PE-14DZ

REPLANTEIG

PE-14DZ

DISPOSICIÓ DELS ELEMENTS, GRUIXOS

PE-14DZ

JUNTES

PE-14DZ

ALINIACIONS I PENDENTS

PE-



Control

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-14E1

VORERA

PA-



Criteris de formació
de lots

Control
Organolèptic del paviment acabat::
pendents, juntes, planor (aplicació de
toleràncies EHE Annex 10)


- Cada 200 m

2



* 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:

Criteris de
formació de lots
Comentaris:

Control organolèptic:
20% de l’execució

- Cada 200 m

2

* 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/14E1
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Autor:

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

Autor:

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

PAVIMENTS
14FVIALS (URBANITZACIÓ)
14F1VIAL

SOTABASE GRANULAR, BASE
GRANULAR
Àrids per a capes granulars i capes
tractades amb conglomerants hidràulics
per al seu ús en capes estructurals de
ferms.
14F6 FERM RIGID
14F5

14F7 FERM PECES PREFABRICADES

PCQ/14F1

obligatoris

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

CCRR

DPC

Garantia
conformitat a
Norma producte
Segell, marca conformitat

Altres

DITE

Control producció fàbrica

Certificat “CE”

Documentació del
marcatge CE

Garantia del fabricant

Fulls de subministra, etiquetat.

Element

Conformitat amb requisits tècnics

Lletada bituminosa per a tractament
14FA superficial de carreteres o paviments
(majors de 500 m2 i continus)
Betums i lligants bituminosos: betums per a
pavimentació
Betums i lligants bituminosos: Betums durs
per a pavimentació
Betums i lligants bituminosos: Emulsions
bituminoses catiòniques
Betums i lligants bituminosos. lligants
bituminosos fluïditzats i fluxats
Betums i lligants bituminosos. Betums
modificats amb polímers
SENYALITZACIÓ I ELEMENTS
14FB
COMPLEMENTARIS

Sistemes de contenció de vehicles
fixes, no temporals: barreres,
atenuadors d’impactes, terminals,
transicions, muralletes i sistemes mixts
per a vianants i vehicles, a utilitzar en
marges de carreteres o mitjanes en
àrees de circulació

FERM FLEXIBLE: BARREJAS
14F8 BITUMINOSES EN CALENT TIPUS
FORMIGÓ BITUMINOS
Àrids lleugers per barreges bituminoses,
tractaments superficials i aplicacions en
capes tractades i no tractades
Àrids i pols mineral, obtinguts de materials
naturals, artificials o reciclats per barreges
bituminoses i tractaments superficials de
carreteres, aeroports i altres zones
pavimentades.
FERM FLEXIBLE: BARREJAS
BITUMINOSES PER A CAPES DE
14FA
RODADURA. BARREJES DRENANTS I
DISCONTINUES
Àrids lleugers per barreges bituminoses,
tractaments superficials i aplicacions en
capes tractades i no tractades
Àrids i pols mineral, obtinguts de materials
naturals, artificials o reciclats per barreges
bituminoses i tractaments superficials de
carreteres, aeroports i altres zones
pavimentades.
Tractament superficial (almenys una capa
de lligant i almenys una capa de graveta)
d’àrees sotmeses a trànsit

Documents per la recepció dels
PEiS:

Cod.

Pla
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

Segell, marca conformitat

CCRR

DPC

Garantia
conformitat a
Norma producte

Addicional a etiqueta “CE”

Conformitat amb requisits tècnics

Altres

DITE

Control producció fàbrica

Certificat “CE”

Declaració de conformitat

Element

Autoritzacions
administratives
Documentació del
marcatge CE

Garantia del fabricant

Fulls de subministra, etiquetat.

Cod.

Pla

Origen i
garantia

Autoritzacions
administratives

Addicional a etiqueta “CE”

Origen i
garantia

RECEPCIÓ DE PEiS
Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el
compliment dels requisits essencials i obligatoris:

Declaració de conformitat

14 -

Geotèxtils i productes relacionats. Requisits
per ús en la construcció de carreteres i
altres zones de tràfic (excloses les vies
fèrries i altres capes de rodolament
asfàltica)
Senyals verticals per a carreteres. Senyals
de circulació de missatge variable
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:

voluntaris

4/12/2017

Altres per verificar el compliment d’exigències
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

Autor:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

- 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.:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

- (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

Autor:

NO
NO
NO

Persona responsable de l’autocontrol: 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.

FERM RIGID
Verificació de Paràmetres durant
Control
l’execució*
ESTABLERTES PER SOLERES DE
FORMIGÓ

PE-14F6

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
VORERA

Criteris per la formació de lots

Organolèptic

Establertes per soleres de formigó

Assaig

- 1 lot cada 50m o
- fracció diària.

Pla:

Cod.

Verificacions i/o proves*

PA-14E1

pendents, juntes, planor (aplicació de
toleràncies EHE Annex 10)

PA-



3

Resistència del formigó a flexió

Criteris de formació
de lots

Control
Organolèptic

Superfície total del
paviment





*Verificacions i/o proves

Pla:

Cod.
PE-14F7

Pla:

Cod.

FERM AMB PECES PREFABRICADES
Verificació de Paràmetres durant
Control
Criteris per la formació de lots
l’execució*
ESTABLERTES PER VORERES
(URBANITZACIÓ)

organolèptic

FERM FLEXIBLE
Verificació de Paràmetres
Control
durant l’execució

Fabricació

PE-14F8
Posada en obra

Execució

mitjançant
assaigs.

Determinació de
la densitat per
capes
Mesura del gruix
per capes

Control de
l’execució

Establert per voreres (urbanització)

Criteris per la formació de lots
Assaig marshall (D, S, G)
1 cada 500tn
Assaig Càntabre (PA)
1 cada 500 tn
Contingut de lligant
1 cada 250 tn
Granulometria àrids extrets
1 cada 250 tn

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:
2

Un lot cada 100 ml o 5.000 m .
5 determinacions de la densitat per capa, per
cada lot
2

Un lot cada 100 ml o 5.000 m .
5 mesures del gruix per capa per cada lot

Comentaris:

almenys una vegada al dia, i almenys una
vegada per lot:
Dosificació de lligant, segons UNE EN 12697-1
Granulometria dels àrids extrets, segons UNE
EN 12697-2

Prescripcions sobre el control de l’execució:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars

PCQ/14F1
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Projecte:

Ref.:
PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Autor:

Projecte:

ELEMENTS PRACTICABLES
153PORTES
1531PORTA

15 -

Documents per la recepció dels
PEiS:

RECEPCIÓ DE PEiS
Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el
compliment dels requisits essencials i obligatoris:
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

DPC
Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DITE

Control producció fàbrica

Certificat “CE”

Declaració de conformitat

Garantia conformitat a
Norma producte

Assaigs s/norma s/especificació

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE

Garantia del fabricant

Fulls de subministra, etiquetat.

Cod.

Pla

Origen i
garantia

Element

Ref.:

1531 PORTA

obligatoris

voluntaris

Autor:

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.: 

Portes peatonals exteriors sense caràcter
de resistència al foc i/o control de fuites de
fum.

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

1534 FERRAMENTA
TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE

154 PROTECCIÓ
1541 ANODITZAT
1542 LACAT

Pla:

1543 GALVANITZAT

Cod.

Verificació de
Paràmetres d’execució*

Criteris de
formació de
lots

Control

1544 PROTECCIÓ DE LA FUSTA
PE-15Z1

1551 PRE-MARC

PREPARACIÓ DEL FORAT

dimensions dintre de toleràncies, control de
guerxeses, fixació, planor i desquadri de
precèrcols

PE-15Z1

FIXACIÓ DE LA FUSTERIA

control de fixació del marc, Numero de fixacions i
disposició d’aquestes

PE-15Z2

PROCÉS D’AÏLLAMENT
TÉRMIC I ACÚSTIC

PE-15Z3

ACABAT

PE-



15P1 VIDRES
Vidre de silicat sodocàlcic.
Vidre per l'edificació. Vidre de capa.
Vidre borosilicatat.
Vitroceràmiques.
Vidre de silicat sodocàlcic termoendurit.



* Unitats d’inspecció per lot

Vidre de silicat sodocàlcic de seguretat
temprat tèrmicament.
Vidre de silicat sodocàlcic endurit
químicament.
Vidre borosilicatat de seguretat temprat
tèrmicament.

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

Vidre aïllant.
Vidre aïllant antibala o antiexplosió
Productes de vidre de silicat bàsic
alcalinoterri.
Vidre de seguretat silicat sodocàlcic
temprat en calent.
Vidre laminat de seguretat.

NO
NO
NO

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a: 

Vidre de seguretat de silicat alcalitérric
endurit en calent..

PCQ/153Projecte d'urbanització i millora del
Passeig de l'Estació de Sallent1

- Cada planta

Dimensions de junta, segellat perimetral
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Autor:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

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

RECEPCIÓ DE PEiS

- Cada tipus de porta

1611

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a: 

Garantia
conformitat a
Norma producte

Certif. d’origen s/especif. tècniques

NO
NO
NO

Documentació del
marcatge CE

Assaigs s/norma s/especificació

Element

Conformitat amb requisits tècnics

Marca AENOR "N"

Fulls de subministra, etiquetat.

Cod.

Pla

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

Autoritzacions
administratives

Homologació

Origen i
garantia

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

CCRR



* Verificacions i/o proves per lot

DPC



Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el
compliment dels requisits essencials i obligatoris:

Segell, marca conformitat



Criteris de formació de lots

Addicional a etiqueta “CE”

PA-

PROVES DE
FUNCIONAMENT

Control
Prova de servei:
Funcionament de les portes
Control del 20% de les portes

Altres

PA-1531

Autor:

ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ
161BARANES
1611BARANES

16 -

DITE

Verificacions i/o
proves*

PASSEIG
SALLENT

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

Control producció fàbrica

Cod.

Ref.:

Certificat “CE”

Pla:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Declaració de conformitat

Ref.:

Garantia del fabricant

Projecte:

BARANES
Baranes prefabricades

Comentaris:

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/153Projecte d'urbanització i millora del
Passeig de l'Estació de Sallent1

4/12/2017

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències
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Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

Autor:

Projecte:

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*

Control

Criteris de
formació de
lots

Verificació del compliment de les mesures de
seguretat exigides

PROTECCIÓ DE DESNIVELLS:
MESURES DE SEGURETAT

Control del 100% de les baranes
PE-161Z

COMPLIMENT DE LES MESURES
DE SEGURETAT EN EL DISSENY
DE LA BARANA

Verificació del compliment de les mesures de
seguretat en el disseny

PE-161Z

COL·LOCACIÓ / EXECUCIÓ DE LA
BARANA

Fixació de la barana

PE-

PROTECCIÓ DE LA BARANA

Control per tipus de barana

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

- Un lot per planta

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

- 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

Autor:

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*

Criteri de
formació de
lots

Control
PA-1611

(*)

BARANA

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: 

Control del 25% de les baranes
Verificació del grau de protecció a l’exterior.
Control del 25% de la barana

Comentaris:



* 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

PCQ/1611
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Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Autor:

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

Autor:

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ
164SENYALITZACIONS DE SEGURETAT
1641SENYALITZACIONS DE SEGURETAT D’ÚS

16 -

Prescripcions sobre el control de recepció:

RECEPCIÓ DE PEiS
Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el
compliment dels requisits essencials i obligatoris:

16E

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

CCRR

DPC

Segell, marca conformitat

Altres

DITE

Control producció fàbrica

Certificat “CE”

Garantia
conformitat a
Norma producte

Addicional a etiqueta “CE”

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE
Declaració de conformitat

Element

Autoritzacions
administratives

Garantia del fabricant

Fulls de subministra, etiquetat.

Cod.

Pla

Origen i
garantia

ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ

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

16E1 PER VIES EVACUACIÓ
Senyalització de les vies d'evacuació

Pla: Cod.

SENYALITZACIÓ DELS MITJANS
16E2 MANUALS DE PROTECCIÓ CONTRA
INCENDIS
Senyalització dels mitjans manuals de
protecció contra incendis
PER ZONES DE CIRCULACIÓ DE
16E3
VEHICLES
Captafaros retrorreflectants, de vidre o
plàstic, adherits o ancorats, per a
senyalització de zones de circulació de
vehicles.
Materials de senyalització vial horitzontal.
Materials de postmesclat. Microesferes de
vidre, granulats antilliscants i mescles
d'ambdós, que s'expandeixen sobre les
pintures, materials termoplàstics, plàstics
en fred o qualsevol altre producte de
senyalització vial horitzontal, per donar
propietats de retroreflexió i/o antilliscament
Equipaments de regulació del tràfic.
Dispositius lluminosos d'advertència de
perill i abalisament.
Equips de control de tràfic. Caps de
semàfor.
16E4 SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT




Documents per la recepció dels
PEiS:

Verificació de Paràmetres
d’execució*

PE-16E1

SENYALS DE VIES D’EVACUACIÓ

PE-16E2

SENYALS DE MATERIALS I EQUIPS

PE-



Control

Criteri de
formació de
lots

Verificació de l'ajust de les senyals
documentades amb les col·locades. Control
de la col·locació de les senyals; situació i
visibilitat; dimensions de les senyals.

- Tota
l’edificació

* 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: 
                
                

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

UNITAT D’OBRA ACABADA
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
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Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

Autor:

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Part de la unitat d’obra terminada
Criteri de formació de
lots

Organolèptic: Inspecció
final

- Tota l’edificació

Autor:

RECEPCIÓ DE PEiS

* Verificacions i/o proves per lot

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el
compliment dels requisits essencials i obligatoris:

1713



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

CCRR

DPC

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a: 

Documentació del
marcatge CE

Segell, marca conformitat

Element

Conformitat amb requisits tècnics

Altres

NO
NO
NO

Autoritzacions
administratives

Addicional a etiqueta “CE”

Origen i
garantia

Pla

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

DITE

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

Comentaris:

PASSEIG
SALLENT

INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
171XARXA D’EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS
1711
XARXA D’EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS

17 -

Control producció fàbrica

SENYALITZACIONS DE SEGURETAT

Control

Certificat “CE”

PA-1641

Verificacions i/o proves*

Declaració de conformitat

Cod.

Garantia del fabricant

Pla:

Ref.:

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

Cod.

-

Fulls de subministra, etiquetat.

Projecte:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

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/1641
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obligatoris

voluntaris

4/12/2017

Altres per verificar el compliment d’exigències
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obligatoris

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

Autoritzacions
administratives

Autor:

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

CCRR

DPC

Segell, marca conformitat

Altres

Garantia
conformitat a
Norma producte

Addicional a etiqueta “CE”

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE
Declaració de conformitat

Element

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
voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

Documents per la recepció dels
PEiS:

PCQ/1711

Fulls de subministra, etiquetat.

Cod.

Pla

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Marca AENOR "N"

Homologació

Segell, marca conformitat

CCRR

DPC
Addicional a etiqueta “CE”

Altres

Garantia
conformitat a
Norma producte

DITE

Documentació
del marcatge CE
Control producció fàbrica

Origen i
garantia

Conformitat amb requisits tècnics

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.

Documents per la recepció dels
PEiS:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

DITE

Projecte:

Control producció fàbrica

Autor:

Garantia del fabricant

Autoritzacions
administratives

Certificat “CE”

Element

Garantia del fabricant

Fulls de subministra, etiquetat.

Pla

Cod.

Origen i
garantia

PASSEIG
SALLENT

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Ref.:

Assaigs s/norma s/especificació

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Declaració de conformitat

Projecte:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Certificat “CE”

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS
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Autoritzacions
administratives

Autor:

Projecte:

PASSEIG
SALLENT

Autor:

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

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:

Plantes elevadores d'aigües residuals no fecals
Plantes elevadores de matèries fecals, amb
aplicacions limitades, petits usuaris
1717 VÀLVULES

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

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

Criteris de
formació de lots

Control

Replanteig, diàmetres
de col·lectors,
dimensions,
disposició, fixació.
Solucions d’aïllament
acústic
Control del 50% de la
instal·lació

PE-1738

DESGUÀS DELS ELEMENTS SANITARIS

PE-



- Un lot
corresponent a les
xarxes privades
- Un lot
corresponent a les
zones comuns

* 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

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

obligatoris

Ref.:

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA
Fitxa característiques tècniques

Marca AENOR "N"

Homologació

Segell, marca conformitat

CCRR

DPC
Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DITE

Control producció fàbrica

Garantia
conformitat a
Norma producte

PLANTES ELEVADORES DE MATERIALS
1716
RESIDUALS
Plantes elevadores de matèries fecals

Documents per la recepció dels
PEiS:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació
del marcatge CE

Certificat “CE”

Element

Garantia del fabricant

Fulls de subministra, etiquetat.

Cod.

Pla

Origen i
garantia

PASSEIG
SALLENT

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Ref.:

Assaigs s/norma s/especificació

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Declaració de conformitat

Projecte:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

NO
NO
NO

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a: 

Prescripcions sobre el control de recepció:
UNITAT D’OBRA ACABADA
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/1711

4/12/2017
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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*

Control

Criteris de formació
de lots

- Un lot corresponent a
les xarxes privades

PA-1711

XARXA D’EVACUACIÓ
D’AIGÜES RESIDUALS I
PLUVIALS

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/1711

4/12/2017
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

Autor:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

Autor:

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

RECEPCIÓ DE PEiS
Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar
el compliment dels requisits essencials i obligatoris:

Autoritzacions
administratives

174

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

CCRR

DPC

Garantia
conformitat a
Norma producte
Segell, marca conformitat

Altres

DITE

Control producció fàbrica

Element

Documentació del
marcatge CE

Garantia del fabricant

Fulls de subministra, etiquetat.



Cod.

Comentaris:

Pla

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a: 

Conformitat amb requisits tècnics

Addicional a etiqueta “CE”

Origen i
garantia

Certificat “CE”

NO
NO
NO

Declaració de conformitat

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

INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
174DRENATGE
1741
DRENATGE

17 -

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

DRENATGES

1741 CAPES FILTRANTS

1744

Geotèxtils i productes relacionats, per a ús
en fonaments, moviment de terres i
estructures de contenció
Geotèxtil per sistemes de drenatge (D),
filtració (F), o separació (S), amb les
següents combinacions (D), (F), (F+D),
(F+S+D), (F+S)
CAMBRA DE BOMBEIG

1745 CANALS I CANONADES DE DRENATGE
Canals de desguàs de formigó de polimers
y PVC per a recogida d'aigües superficials
en zones de tràfic de persones i/o
vehicles, y els seus elements (reixes,
tapes)
Tubs, juntes i accessoris de fibrociment
amb (AT) o sense (NT) amiant destinades
a clavegueram, sanejament i drenatge.
Canaletes de desguàs de formigó, polímer
y PVC per a la recollida d'aigües
superficials en zones de tràfic de persones
i/o vehicles, i els seus elements (reixetes,
tapes)

Documents per la recepció dels
PEiS:

PCQ/1711

4/12/2017
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PCQ/1741

obligatoris

voluntaris

4/12/2017

Altres per verificar el compliment d’exigències
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Autor:

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

Autor:

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA
Autoritzacions
administratives

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

Segell, marca conformitat

CCRR

DPC

Garantia
conformitat a
Norma producte

Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DITE

Control producció fàbrica

Certificat “CE”

Declaració de conformitat

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

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE

Garantia del fabricant

Element

Fulls de subministra, etiquetat.

Cod.

Pla

Origen i
garantia

1745 JUNTES ELASTOMÈRIQUES
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.

                

                

Prescripcions sobre el control de recepció:

Pla:

Verificació de Paràmetres d’execució*

PE-175

DISPOSICIÓ DE CAPES FILTRANTS

PE-175

DISPOSICIÓ DE CAPES DE DRENATGE

PE-175

EXECUCIÓ DE CAMBRES DE BOMBEIG

PE-175

EQUIPS DE BOMBEIG

PE-



4/12/2017

Pag.87 de 111

Organolèptic
Control del 50% de
l’execució

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

- Per cada instal·lació
de drenatge

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
Cod.

Verificacions i/o proves*

PA-1741

DRENATGE

Control

Criteris de formació de lots

Proves de servei

- Cada instal·lació de drenatge

* 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/1741

Criteris de
formació de lots

Control

* Unitats d’inspecció per lot

Pla:

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.: 

Cod.

PCQ/1741
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Autor:

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

Autor:

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
177CLAVEGUERAM (URBANITZACIÓ)
1771
XARXA DE CLAVEGUERAM

17 -

Prescripcions sobre el control de recepció:

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

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

Segell, marca conformitat

CCRR

DPC

Garantia
conformitat a
Norma producte

Addicional a etiqueta “CE”

Conformitat amb requisits tècnics

Altres

DITE

Control producció fàbrica

Certificat “CE”

Declaració de conformitat

Element

Autoritzacions
administratives
Documentació
del marcatge
CE

Garantia del fabricant

Fulls de subministra, etiquetat.

Cod.

Pla

Origen i
garantia

**

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.: 

1772 CANONADES

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Tubs de foneria sanejament

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

Tubs de foneria per a canalitzacions d'aigua
Tubs de PVC-U, canalitzacions a baixa pressió
Tubs de PVC-U, canalitzacions a alta pressió

Pla:

Tubs de Polipropilè, canalitzacions a baixa pressió

Cod.

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

-(**) 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.)

PCQ/1771

obligatoris

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

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:

Verificació de Paràmetres
d’execució*

voluntaris

4/12/2017

Altres per verificar el compliment d’exigències

Pag.89 de 111

PCQ/1771

PE-1775

ESTANQUITAT

PE-1775

REBLERT DE RASES

PE-1775

SOBREIXIDORS

PE-1775

POUS

PE-1775

BUNERES

Comprovació de l’estanquitat segons
plec de sanejament 1986
Una prova d’estanquitat cada 10% de la
xarxa. Es farà abans del reblert.
(30minuts)
Característiques del materials de reblert

2

- Un lot cada 500 m

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
Anivellament amb reixes: 1 control cada
10 buneres

4/12/2017
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

PE-1775

CAMBRA DE
DESCÀRREGA

PE-



Ref.:

PASSEIG
SALLENT

Autor:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

Autor:

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

Dimensions: Control del 50%

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA, ENLLUMENAT
201INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
2011BAIXA TENSIÓ

20 -





* Unitats d’inspecció per lot

RECEPCIÓ DE PEiS
Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el
compliment dels requisits essencials i obligatoris:

Pla:

Cod.

Verificacions i/o proves*

PA-1771
XARXA DE CLAVEGUERAM

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

Segell, marca conformitat

CCRR

DPC

Garantia
conformitat a
Norma producte

Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DITE

Control producció fàbrica

MATERIALS PER A XARXES AÈRIES
PER A DISTRIBUCIÓ EN BAIXA TENSIÓ

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

Certificat “CE”

206

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a: 

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE
Declaració de conformitat

Element

Autoritzacions
administratives

Garantia del fabricant

Cod.

NO
NO
NO

Fulls de subministra, etiquetat.

Origen i
garantia

Pla

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

2061 CONDUCTORS
Conductors aïllats

Control

Criteri de formació de
lots

Inspecció visual de
funcionament del
100% de la xarxa

Tota la xarxa

* 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

Conductors despullats de coure
Conductors despullats d'alumini
Conductors despullats d'alumini-acer,
alumini homogeni i alumini comprimit
destinats a línees de transport i distribució
d'energia elèctrica
2062 CABLES
Cables formats per conductors aïllats amb
polietilè reticulat (XLPE), en feix, a espiral
visible, per a xarxes aèries.
Cables per a xarxes subterrànies.
2063 TUBS RÍGIDS
Tubs rígids per a escomeses aèries
posades sobre façanes
2064 CANALS

NO
NO
NO

Canals per a escomeses aèries posades
sobre façanes
PRODUCTES EQUIPS I SISTEMES DE
207
LA INSTAL·LACIÓ
2071 CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a: 

Caixes generals de protecció

Comentaris:

Grau d'inflamabilitat de les caixes generals
de protecció



Documents per la recepció dels
PEiS:

PCQ/1771

4/12/2017
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PCQ/2011

obligatoris

voluntaris

4/12/2017

Altres per verificar el compliment d’exigències
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Autoritzacions
administratives

Autor:

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”

Conformitat amb requisits tècnics

Altres

DITE

Declaració de conformitat

Cod.

Element

PASSEIG
SALLENT

Documentació del
marcatge CE

Garantia del fabricant

2072 CAIXES DE PROTECCIÓ I MESURA

Pla

Origen i
garantia
Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Segell, marca conformitat

Marca AENOR "N"

Addicional a etiqueta “CE”

Homologació

DPC

Garantia
conformitat a
Norma producte

Ref.:

CCRR

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Control producció fàbrica

Projecte:

Conformitat amb requisits tècnics

Altres

DITE

Control producció fàbrica

Autor:

Fulls de subministra, etiquetat.

Autoritzacions
administratives

Declaració de conformitat

Element

PASSEIG
SALLENT

Documentació del
marcatge CE

Garantia del fabricant

Fulls de subministra, etiquetat.

Cod.

Pla

Origen i
garantia

Ref.:

CCRR

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Certificat “CE”

Projecte:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Certificat “CE”

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

2074 ELEMENTS DE CONDUCCIÓ

Caixes de protecció i mesura

Elements de conducció de cables no
propagadors de la flama
Tubs rígids

Grau d'inflamabilitat de les caixes de
protecció i mesura
2073 CABLES

Canals

Cables no propagadors d'incendi i amb
emissió de fums i opacitat reduïda
Cables no propagadors d'incendi i amb
emissió de fums i opacitat reduïda, per a
DERIVACIONS INDIVIDUALS
Cables no propagadors d'incendi i amb
emissió de fums i opacitat reduïda, amb
aïllament de mescles termostables
Cables no propagadors d'incendi i amb
emissió de fums i opacitat reduïda, amb
aïllament de mescles termoplàstiques
Cables per a locals amb risc d'incendi o
explosió, amb aïllament mineral i coberta
metàl·lica
Cables per a locals amb risc d'incendi o
explosió, cables armats amb filferro d'acer
galvanitzat i amb coberta externa no
metàl·lica
Cables per a locals amb risc d'incendi o
explosió, cables per alimentar equips
portàtils o mòbils, amb coberta de
policloroprè
Cables flexibles exteriors per a serveis
mòbils, amb coberta de policloropeno
Cables flexibles exteriors per a serveis
mòbils, per a instal·lacions temporals
d'obres, amb coberta de policloropeno
Cables flexibles interiors per a serveis
mòbils, per a instal·lacions temporals
d'obres

Tubs corbables
Tubs flexibles
Sistemes de tubs soterrats
Canalització elèctrica prefabricada
Canalització instal·lacions interiors
Canalització elèctrica prefabricada per
il·luminació
Tubs per a instal·lacions en obres
2075 CAIXES DE REGISTRE
Caixes de registre
2076 CONDUCTORS
Conductors de coure per a instal·lacions
de presa a terra
2077 ACCESSORIS
Borns de connexió per a ús domèstic o
anàleg
Proteccions
Equips elèctrics, electrònics, telefònics o
de telecomunicació incorporat en una
cabina o banyera
Interruptors
Connectors

Documents per la recepció dels
PEiS:

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

Aparells en les instal·lacions d'obres
Transformadors de seguretat per a "Molt
baixa tensió"
Clavilles per a la connexió dels receptors a
les bases de presa de corrent de la
instal·lació d'alimentació
Clavilles per als receptors no destinats a
ús en vivendes

PCQ/2011
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

Autor:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

Autor:

Condensadors
PE-20WD




                
                

Documents per la recepció dels
PEiS:

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

LINIA DE FORÇA MOTRIU

PE-20WF

LINIA D’ENLLUMENAT AUXILIAR

PE-20WG

LINIA GENERAL D’ENLLUMENAT D’ESCALES

PE-20WH

DERIVACIÓ D’ENLLUMENAT D’ESCALES

PE-20WI

BARRA DE POSADA A TERRA

PE-20WJ

LINIA PRINCIPAL DE TERRA EN CONDUCTE DE
FÀBRICA

PE-20WK

LINIA PRINCIPAL DE TERRA BAIX TUB

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

CAIXA DE DERIVACIÓ

PE-20WE

PE-20WM

QUADRE DE PROTECCIÓ DE LINIES DE FORÇA
MOTRIU
QUADRE GENERAL DE MANDO I PROTECCIÓ
D’ENLLUMENAT

PE-20WN

CANALITZACIÓ DE SERVEIS

PE-



PE-20WL

* 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
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a: 

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.
Criteri de formació
Verificació de Paràmetres d’execució*
Control
de lots

PCQ/2011

PE-20W1

CAIXA GENERAL DE PORTECCIÓ

PE-20W2

POLSADOR

PE-20W3

BRUNZIDOR

PE-20W4

INTERRUPTOR
CONMUTADOR

PE-20W6

BASE D’ENDOLL DE 10/16 AMPERS

PE-20W7

BASE D’ENDOLL DE 25 AMPERS

PE-20W8

DERIVACIÓ INDIVIDUAL
INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTÈNCIA

PE-20WA

QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ
INSTAL·LACIÓ INTERIOR

PE-20WC

XARXA D'EQUIPOTENCIALITAT

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada
Verificacions
i/o proves*

Control

Organolèptic

PE-20W9

PE-20WB

UNITAT D’OBRA ACABADA

Pla: Cod.

PE-20W5

NO
NO
NO

Control del 100% de
les instal·lacions
comuns i 50% de les
instal·lacions
privades

- Un lot per les zones
comuns

PA-2011

INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA

- Un lot per totes les
zones privades

Condicions de seguretat: recepció per assaig: Continuïtat dels
conductors de protecció, resistència a terra, i sensibilitat del diferencial
Control del 100% de les instal·lacions comuns i 50% de les privatives
Condicions de funcionament, recepció per assaig: Tensió en els
endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors, grau
d'electrificació, etc.

Criteris de
formació de
lots
- Un lot per les
zones comuns
- Un lot per totes
les zones
privades

Control del 100% de les instal·lacions comuns i 50% de les privatives
* Verificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

4/12/2017

Pag.95 de 111

PCQ/2011

4/12/2017

Pag.96 de 111

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

PASSEIG
SALLENT

Autor:

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA, ENLLUMENAT
203ENLLUMENAT
2031ENLLUMENAT

20 -

RECEPCIÓ DE PEiS

NO
NO
NO

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el
compliment dels requisits essencials i obligatoris:

Autoritzacions
administratives

203

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

CCRR

DPC

Element

Documentació del
marcatge CE

Segell, marca conformitat

Fulls de subministra, etiquetat.

Cod.

Pla



Conformitat amb requisits tècnics

Addicional a etiqueta “CE”

Origen i
garantia

Altres

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a: 

Comentaris:

Ref.:

DITE

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

Autor:

Control producció fàbrica

PASSEIG
SALLENT

Certificat “CE”

Ref.:

Declaració de conformitat

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Garantia del fabricant

Projecte:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

ENLLUMENAT

2031 INSTAL·LACIONS DE IL·LUMINACIÓ
2034 ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA
Lluminàries exteriors
Lluminàries interiors
Portalàmpades interiors
2036 ELEMENTS D'ENLLUMENAT EXTERIOR
Columnes i bàculs d'enllumenat d'acer
Columnes i bàculs d'enllumenat d'alumini
Columnes i bàculs d'enllumenat de barreja
de polímers compostos, reforçats amb
fibres
Columnes i bàculs d’enllumenat de formigó
armat i formigó pretesat
Documents per la recepció dels
PEiS:

PCQ/2011

4/12/2017
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obligatoris

voluntaris

4/12/2017

Altres per verificar el compliment d’exigències
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

Autor:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

Prescripcions sobre el control de recepció:
Àmbit d’aplicació CTE, DB-HE 3, SUA 4.
A la memòria del projecte per cada zona constaran juntament amb els càlculs justificatius, almenys:
A) l’índex del local (K) utilitzat al càlcul,
B) el número de punts considerats al projecte,
C) el factor de manteniment (Fm) previst,
D) la luminància mitja horitzontal mantinguda (Em) obtinguda,
E) l’índex d’enlluernament unificat (UGR) assolit,
F) els índex de rendiment de color (Ra) de les làmpades seleccionades,
G) el valor d’eficiència energètica de la instal·lació (VEEI) resultant del càlcul,
H) les potències dels conjunts, làmpada més equip auxiliar
A més, s’ha de justificar per cada zona, el sistema de control i regulació que correspongui.
(**) Es comprovarà que les làmpades i els seus equips auxiliars disposen d’un certificat del fabricant que
acrediti la seva potència total
Las llampares, equips auxiliars, lluminàries i la resta de dispositius compliran lo disposat en la
normativa especifica per cada tipus de material.
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.: 

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

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

Autor:

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*

Criteris de
formació de
lots

Control
PA-2034

PA-2034

ENLLUMENAT EN ZONES
DE CIRCULACIÓ

Nivells mínims d’iluminació en zones de circulació

ENLLUMENAT EN ZONES
D’EMERGÈNCIA

Nivells mínims d’iluminació en zones d’emergència

Control del 25% de les zones de circulació

- Un lot per zona
de circulació

Control del 25% de les zones de emergència
Grau d’assoliment d’iluminació en funció del temps
transcorregut en zones d’emergència
Control del 10% de les zones d’emergència

- Un lot per zona
d’emergència

Luminància en equips, cuadres, instal·lacions manuals
Control del 25% dels equips
PA-2034

Il·luminació de les senyals de seguretat

ENLLUMENAT DE LES
SENYALS DE SEGURETAT

Control del 15% de les senyals

- Un lot per zona
comú

* Verificacions i/o proves per lot

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

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-203Y

TIPUS

PE-203Y

DOTACIÓ / COL·LOCACIÓ / DISPOSICIÓ

PE-203Y

FIXACIÓ

PE-203Y

SISTEMES DE REGULACIÓ I CONTROL

PE-203Y

SISTEMES D’ENCESA I APAGAT

Control

Organolèptic
Control del 25% de
l’enllumenat

Criteri de
formació de lots

- Un lot per cada
zona comú

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen) 
- Es verificarà l’existència del pla de manteniment.
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: 

* Unitats d’inspecció per lot

Comentaris:

PCQ/2031
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Autor:

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

Autor:

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

228

CANONADES

Coure i aliatges de coure. Tubs rodons de coure,
sense soldadura, per aigua i gas en aplicacions
sanitàries i de calefacció.
Coure i aliatges de coure. Accessoris.
2283 TUBS D'ACER INOXIDABLE
Tubs d'acer inoxidable amb extrems llisos,
destinats a les instal·lacions de distribució a
l'interior d'edificis o grups d'edificis d'aigua, freda o
calenta, per a consum directe.
Tubs d'acer inoxidable soldats longitudinalment

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

CCRR

DPC
Altres

DITE

Control producció fàbrica

Certificat “CE”

Garantia del fabricant

2286 TUBS DE POLICLORUR DE VINIL CLORAT (PVC-C)
Sistemes de canalització en materials plàstics per a
instal·lacions d'aigua calenta i freda. Policlorur de vinil
clorat (PVC-C)
Sistemes de canalització en materials plàstics per a
instal·lacions d'aigua calenta i freda. Policlorur de vinil
clorat (PVC-C)
2287 TUBS DE POLIETILÈ (PE)

Sistemes de canalitzacions en materials plàstics per a
instal·lacions d'aigua calenta i freda. Polietilè reticulat
(PE-X).
2289 TUBS DE POLIBUTILÈ (PB)

Tubs i ràcords d'acer inoxidable per al transport de
líquids aquosos incloent l'aigua destinada per al
consum humà.
TUBS DE FUNDICIÓ DÚCTIL

Sistemes de canalització en materials plàstics per a
instal·lacions d'aigua calenta i freda. Polibutilè (PB)
228A TUBS DE POLIPROPILÈ (PP)

Tubs, ràcords i accessoris de foneria dúctil i les
seves unions per a canalitzacions d'aigua
soterrades o aèries, amb o sense pressió
TUBS DE POLICLORUR DE VINIL NO
2285
PLASTIFICAT (PVC)
Tubs de policlorur de vinil no plastificat (PVC) per
al subministrament d'aigua
Sistemes de canalització en materials plàstics per
a conducció d'aigua. Poli (clorur de vinil) no
plastificat (PVC-U).

PQ-2211

Garantia
conformitat a
Norma producte

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.
Sistemes de canalització de polietilè (PE) per a
conducció d'aigua per a consum humà, inclòs abans del
tractament, a pressió màx. De 25 bar i a temperatura
d'operació de 20ºC i fins a 40ºC en aplicacions que
operen a temperatura constant.
2288 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT (PE-X)

Tubs de coure per al subministrament d'aigua

Documents per la recepció dels
PEiS:

Element

Documentació
del marcatge
CE

Tubs de polietilè (PE) per al subministrament d'aigua

2282 TUBS DE COURE

2284

Fulls de subministra, etiquetat.

Pla
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

Segell, marca conformitat

CCRR

DPC
Altres

DITE

Control producció fàbrica

Certificat “CE”

Garantia
conformitat a
Norma producte

Addicional a etiqueta “CE”

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE
Declaració de conformitat

Element

Autoritzacions
administratives

Garantia del fabricant

Fulls de subministra, etiquetat.

Cod.

Pla

Origen i
garantia

Cod.

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el
compliment dels requisits essencials i obligatoris:

Conformitat amb requisits tècnics

Segell, marca conformitat

RECEPCIÓ DE PEiS

Autoritzacions
administratives

Addicional a etiqueta “CE”

Origen i
garantia

Declaració de conformitat

INSTAL·LACIONS D’AIGUA, ACS, CONTRIBUCIÓ SOLAR
221INSTAL·LACIÓ D’AIGUA
2211INSTAL·LACIÓ D’AIGUA

22 -

obligatoris

Sistemes de canalitzacions en materials plàstics per a
instal·lacions d'aigua calenta i freda. Polipropilè (PP)
TUBS DE MULTICAPA DE
228B POLÍMER/ALUMINI/POLIETILÈ RESISTENT A LA
TEMPERATURA SEGONS UNE 53 960 EX:2002
Tubs de multicapa de polímer/alumini/polietilè resistent
a la temperatura segons UNE 53 960 EX:2002 per al
subministrament d'aigua

voluntaris

4/12/2017

Altres per verificar el compliment d’exigències
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Documents per la recepció dels
PEiS:

PQ-2211

obligatoris

voluntaris

4/12/2017

Altres per verificar el compliment d’exigències
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Autor:

Projecte:

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Segell, marca conformitat

Assaigs s/norma s/especificació

Addicional a etiqueta “CE”

Marca AENOR "N"

DPC

Garantia
conformitat a
Norma producte

TUBS DE MULTICAPA DE
228C POLÍMER/ALUMINI/POLIETILÈ RETICULAT SEGONS
UNE 53 961 EX:2002
Tubs de multicapa de polímer/alumini/polietilè reticulat
(PE-X) segons UNE 53 961 EX:2002 per al
subministrament d'aigua
228D TUBS D'ACER GALVANITZAT
Tubs d'acer galvanitzat per al subministrament d'aigua
228E TUBS D'ACER
Tubs, ràcords i accessoris d'acer per al transport de
líquids aquosos, inclòs l'aigua destinada per al consum
humà. Condicions tècniques de subministrament.
Tubs d'acer soldat, amb diàmetres nominals
compresos entre 8 i 220 mm i els seus perfils derivats
corresponents, destinats a conducció de fluids,
aplicacions mecàniques, estructurals i altres usos, tant
en negre com galvanitzat.
TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS TERMOESTABLES
228F
REFORÇATS
Sistemes de canalitzacions en materials plàstics
termostables reforçats amb fibra de vidre (PRFV)
basats en resines de polièster insaturat (UP), amb
unions rígides o flexibles, destinades a la utilització en
instal·lacions soterrades.
SISTEMES D'UNIÓ DE CONDUCCIONS
228G
TERMOPLÀSTIQUES
Adhesius per a sistemes de canalitzacions en materials
termoplàstics per a fluids líquids a pressió
2291 JUNTES PER A CANONADES

PQ-2211

PASSEIG
SALLENT

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 demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes,
elements i sistemes constructius

Execució d’instal·lacions d’aigua:
Verificació de Paràmetres
Pla: Cod.
d’execució*
PE22R1
PE22R2
PE22R3
PE22R4

4/12/2017

Criteri de formació
de lots

COMPTADOR GENERAL
CLAU GENERAL
COMPTADOR DIVISIONARI

Comprovacions de tipus de materials, diàmetres,
fixacions

- Un lot per escomesa

Inspecció visual del 100%

BATERIA DE COMPTADORS

PE22R7

CLAU DE PAS

PE22R8

CLAU DE PAS AMB AIXETA DE
BUIDAT

Comprovacions de tipus de materials, diàmetres,
fixacions

Comprovacions de tipus de materials, diàmetres,
fixacions
Un cada 2 ut.

PE22R9
PE22RA
voluntaris

Control

Un cada 10 ut

Dispositius anti-inundació en edificis.

obligatoris

Ref.:

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.: 

Juntes per a la connexió de tubs d'acer i ràcords per al
transport de líquids aquosos inclòs aigua per al
consum.
Juntes elastomèriques de canonades utilitzades en
canalitzacions d'aigua i drenatge (de cautxú vulcanitzat,
d'elastòmers termoplàstics, de materials cel·lulars de
cautxú vulcanitzat i de poliuretà vulcanitzat).
2292 DISPOSITIUS ANTI-INUNDACIÓ

Documents per la recepció dels
PEiS:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Conformitat amb requisits tècnics

Altres

DITE

Control producció fàbrica

Certificat “CE”

Element

Autoritzacions
administratives
Documentació
del marcatge
CE

Garantia del fabricant

Fulls de subministra, etiquetat.

Cod.

Pla

Origen i
garantia

PASSEIG
SALLENT

Homologació

Ref.:

CCRR

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Declaració de conformitat

Projecte:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

VÀLVULA REDUCTORA
VÀLVULA DE RETENCIÓ

- Un lot per instal·lació
de distribució.

Comprovacions de tipus de materials, diàmetres,
fixacions
Inspecció visual del 100%

Altres per verificar el compliment d’exigències
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Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

PE22RB

ANTIARIET

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

Autor:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

Autor:

UNITAT D’OBRA ACABADA

Comprovacions de tipus de materials, diàmetres,
fixacions
Un cada 2ut.

Inspecció del 100% de les bombes
PE22RD

GRUP DE PRESSIÓ

Comprovacions de tipus de materials, diàmetres,
distribucions, fixacions, encontres.

Pla:

Inspecció del 100% dels grups de pressió
* Unitats d’inspecció per lot

Criteris de
formació de
lots

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada

Comprovacions de tipus de materials, diàmetres,
fixacions

Verificacions
i/o proves*

BOMBA ACCELERADORA

Cod.

PE21RD

Control
Proves de funcionament sobre el 100% de la instal·lació

Prova de resistència mecànica i estanquitat (sense connexió de les aixetes i aparells de consum)

PE22RC

- Un lot per instal·lació
d’habitatge

AIXETA
FLUXOR
PURGADOR

Comprovacions de tipus de materials, diàmetres,
fixacions

HIDROMESCLADORS

DIPÒSIT ACUMULADOR

Comprovacions de tipus de materials, diàmetres,
fixacions

Mesura de temperatures de la ret

Ajust i equilibrat de les instal·lacions tèrmiques

- Un lot per instal·lació
d’habitatge

Verificació del 100% dels equips
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres,
connexions, fixacions.
Inspecció del 100% dels dipòsits acumuladors

* 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

Comprovació del temps que triga el aigua en sortir a la temperatura de funcionament en una vegada realitzat
l’equilibrat hidràulic de les diferents branques de la ret de tornada i obertes una a una les aixetes mes
allunyades de cada un dels ramals, sense haver obert cap aixeta en les darreres 24h. (aigua calenta)

Amb l’acumulador a règim, comprovació amb termòmetre de contacte de les temperatures del mateix, a la
seva sortida i en les aixetes. La temperatura de tornada no haurà de ser inferior a 3ºC a la sortida del
acumulador. (aigua calenta)

Un cada 10 ut.

DILATADOR
CALENTADORS

Obtenció dels cabals exigits a la temperatura fixada una vegada oberts els número d’aixetes estimats en la
simultaneïtat (aigua calenta)

NO
NO
NO

Control automàtic: Verificacions del sistema de control, paràmetres de funcionament, criteris de seguiment,
nivells de procés
Control dels cremadors: ajust dels cremadors
Control de la eficiència energètica: Verificacions de consums energètics, temperatures i els salts tèrmics,
funcionament dels elements de regulació i control, sistemes de generació d’energia d’origen renovable,
bescanviadors de calor, motors elèctrics, instal·lació, pèrdues tèrmiques, equips de generació de calor i fred.

100% de la instal·lació

Inspecció visual cada 10 ml

Mesura del cabal i temperatura en els punts d’aigua calenta
(s\DB HS-4)

ALTRES CANALITZACIONS

- Un lot per instal·lació
de distribució

(s\DB HE-2)

PE22RE
PE22RF
PE21RA
PE21RB
PE21RE
PE21RJ

CANALITZACIÓ DE COURE

Comprovacions de tipus de materials, diàmetres,
distribucions, fixacions, encontres

Prova de resistència mecànica i estanquitat (amb connexió de les aixetes i aparells de consum)

PA-2211

PE-

CANALITZACIÓ D'ACER

Control

INSTAL·LACIÓ D’AIGUA

PE22R5
PE22R6

Criteri de formació
de lots

PA-2212
INSTAL·LACIÓ D’AIGUA CALENTA SANITARIA

Pla: Cod.

Verificació de Paràmetres
d’execució*

Control d’equips i aparells: verificació de les dades de funcionament dels equips
Prova d’estanquitat i resistència mecànica
Proves de lliure dilatació: Verificació de les temperatures de tarat; comprovació visual al finalitzar la prova
Proves d’estanquitat de xarxes de tubs d’aigua: Proves hidrostàtiques, proves d’estanquitat.
Sistemes de distribució d’aigua: Funcionament del mecanisme del subsistema d’energia solar, verificació del
fluid del circuit primari quan existeix ris de gelades, funcionament dels captadors solars i bescanviadors de
calor, circuits hidràulics, unitats terminals, bombes, verificacions de l’equilibrat hidràulic, cabal nominal i
pressió dels elements del circuit hidràulic, característiques del fluid anticongelant.

* Verificacions i/o proves per lot

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a: 

PQ-2211
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Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

Autor:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

Autor:

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

INSTAL·LACIÓ DE PARALLAMPS I SISTEMES DE SEGURETAT
241INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS
2411INSTAL·LACIÓ DE PARALLAMPS

24 Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

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

DPC
Addicional a etiqueta “CE”

Garantia conformitat
a Norma producte

Assaigs s/norma s/especificació

Conformitat amb requisits tècnics

Altres

DITE

Control producció fàbrica

Certificat “CE”



Declaració de conformitat

Comentaris:

Element

Autoritzacions
administratives
Documentació del
marcatge CE

Garantia del fabricant

L’empresa instal·ladora estarà obligada a realitzar una prova de resistència mecànica i
estanquitat de totes les canalitzacions, elements i accessoris que integren la instal·lació,
estant tots els seus components vistos i accessibles per al seu control.
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a: 

Fulls de subministra, etiquetat.

NO
NO
NO

Pla

Origen i
garantia

Cod.

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

2411 INSTAL·LACIÓ DE PARALLAMPS
Sistemes de protecció de les estructures i
edificis contra l'acció dels llamps.
Instal·lacions de parallamps.
2413 DISPOSITIUS CAPTADORS (PARALLAMP)
Puntes Franklin
Malla conductora
Parallamps amb dispositiu de cebab (PDC)
2414

DERIVADORS O CONDUCTORS DE
BAIXADA
Coure electrolític (nu o estanyat)
Acer Inoxidable 18/10, 304
Alumini A 5/L

DISPOSITIUS DE REDUCCIÓ DELS
2415 EFECTES ELECTRICS I MAGNETICS
(SISTEMA INTERN)
Conductors d'equipotencialitat
Protectors contra sobretensions (vies
d'espurnes)
Barres d'equipotencialitat
2418 XARXA DE TERRA
Elèctrode - placa de terra
Elèctrode - piqueta de presa de terra
Elèctrode- Conductor soterrat horitzontalment
Born de connexió de la posta a terra
Pericó de connexió a posta terra
Elèctrode - Platina i rodó

PQ-2211

4/12/2017

Pag.107 de 111

PCQ/2411

4/12/2017

Pag.108 de 111

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Documents per la recepció dels
PEiS:

obligatoris

voluntaris

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

Autor:

Projecte:

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
Cod.

PE-241Z

PE-241Z

Verificació de
Paràmetres d’execució*
DISPOSITIUS CAPTADORS
Puntes Franklin
Malla conductora
Parallamps amb dispositius de
cebat (PDC)
DERIVADORS O
CONDUCTORS DE BAIXADA
Coure electrolític (nu o
estanyat)
Acer inoxidable 18/10, 304
Alumini A 5/L

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

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.: 

Pla:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Control
Volum protegit segons nivell de protecció i fixació
Verificació del 100% dels dispositius captadors

Criteris de
formació de
lots

PE-241Z

XARXA DE TERRES
- Elèctrodes:
Piqueta de presa de terra
Conductor enterrat
horitzontalment
Placa de terra
- Born de connexió de la posta
a terra
- Pericó

PE-241Z

PCQ/2411

Connexió a conductors de baixada; Unions entre
conductors
Separació entre les piquetes; Profunditat de
enterrament;
Tipus, profunditat de enterrament de conductor;
secció del conductor
Posició del es plaques; profunditat mínima.
Posició i connexions
Dimensió i execució

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.

- Un lot cada
instal·lació de
parallamps

Verificacion
s i/o proves*
INSTAL·LACIÓ
DE
PARALLAMPS

PA-2491

Verificació d’unions i distàncies
Verificació del 100% de l'instal·lació
PA-2498

Pag.109 de 111

Autor:

Verificació del 100% de l'instal·lació

Elements de connexió dels conductors: Connexions a
equips captadors, connexions, unions i fixacions dels
conductors
Recorreguts
Proteccions
Comprovació de terres

4/12/2017

PASSEIG
SALLENT

* Unitats d’inspecció per lot

Verificació del 100% de la instal·lació
DISPOSITIUS DE
REDRUCCIÓ DELS
EFECTES ELÈCTRICS I
MAGNÈTICS
Conductors d’equipotencialitat
Proteccions contra
sobretensions (vies
d’espurnes)
Barres d’equipotencialitat

Ref.:

PCQ/2411

XARXA DE
TERRES

Control

Criteris de
formació de
lots

Prova de Server:
- Un lot cada
Verificació de la resistència de la presa de terra de la instal·lació en la
instal·lació de
connexió general de la xarxa
parallamps
Es realitzaran un control per cada caixa o baixant de la instal·lació
Inspeccions finals d’obra:
Verificació que les puntes captadores o parallamps amb dispositiu de cebad es
troben per sobre de qualsevol element a protegir ( 2mts si el parallamps es
amb dispositiu de cebat (PDC). Que els elements captadors estan fixats d'una
manera segura a paraments horitzontals o verticals. Conductors de baixada
fixats correctament i continuïtat fins a la xarxa de terres (unions, connexions).
Col·locació correcta dels dispositius equipotencials. Verificar la continuïtat dels
conductors no visibles.
Inspecció en tota la instal·lació que sigui vista i la verificació de la continuïtat
dels elements no vistos de la instal·lació.
Proves de servei:
Abans de la posta en marxa de la instal·lació es realitzarà una prova final de
la xarxa de terres. Comprovació de la xarxa de terres en el born de connexió (
Pericó de presa de terra). Es mesurarà la resistivitat del terreny.
Es realitza en tots el borns de connexió

4/12/2017
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Projecte:

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de
l'Estació de Sallent

Ref.:

PASSEIG
SALLENT

Autor:

Inspecció final d’obra:
Es verificaran les unions dels conductors als diferents elèctrodes que formen
la instal·lació. Col·locació correcta dels elèctrodes. Que la xarxa tingui la
profunditat apropiada segons la tipologia del terreny. Unions realitzades amb
grapes, borns, soldadures aluminotèrmiques o autògenes.
Posicionament dels elèctrodes
Verificació de la rasa o pou i reompliment amb terra o material que pugui
mantenir la humitat
Inspecció en tota la xarxa de terres
* 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/2411
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RESUM DEL PLA DE CONTROL

Planejament

Pàg.:

1

NIVELL 5: Apartat
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Apartat
01.0R.03.01.01
Paviment de formigó P1
40.749,33
1.046,20
2,57
Apartat
01.0R.03.01.02
Paviment llamborda de formigó P2
11.129,70
104,82
0,94
Apartat
01.0R.03.01.03
Paviment de panot P3
0,00
0,00
0,00
Apartat
01.0R.03.01.04
Paviment asfàltic P4
0,00
0,00
0,00
Subcapítol 01.0R.03.01
Paviments
51.879,03
1.151,02
2,22
Apartat
01.0R.04.01.01
Obra civil general
17.833,60
595,56
3,34
Subcapítol 01.0R.04.01
Obra civil
17.833,60
595,56
3,34
Apartat
01.0R.04.02.01
Instal·lació d'aigua potable
3.432,30
0,00
0,00
Apartat
01.0R.04.02.02
Instal·lació sanejament pluvials
21.260,40
0,00
0,00
Apartat
01.0R.04.02.03
Instal·lació enllumenant públic
16.543,67
0,00
0,00
Apartat
01.0R.04.02.04
Instal·lació telecomunicacions
3.790,76
0,00
0,00
Subcapítol 01.0R.04.02
Instal.lacions
45.027,13
0,00
0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
114.739,76
1.746,58
1,52
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4: Subcapítol
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

RESUM DEL PLA DE CONTROL

Planejament

Pàg.:

2

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
306.352,46
2.332,52
0,76
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Subobra
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subobra
01.0R
Obra reurbanització
268.706,51
2.332,52
0,87
Subobra
01.GR
Gestió de Residus
31.145,95
0,00
0,00
Subobra
01.SS
Seguretat i Salut
6.500,00
0,00
0,00
Obra
01
Reurbanització Passeig Sallent
306.352,46
2.332,52
0,76
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
306.352,46
2.332,52
0,76
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
Obra

01
01

Reurbanització Passeig Sallent

306.352,46
306.352,46

2.332,52
2.332,52

0,76
0,76

Subcapítol
01.0R.01.01
Enderrocs
32.122,50
0,00
0,00
Subcapítol
01.0R.01.02
Moviment de terres
16.302,64
0,00
0,00
Capítol
01.0R.01
Treballs previs
48.425,14
0,00
0,00
Subcapítol
01.0R.02.01
Murs de gabions
52.910,65
0,00
0,00
Capítol
01.0R.02
Estructures
52.910,65
0,00
0,00
Subcapítol
01.0R.03.01
Paviments
51.879,03
1.151,02
2,22
Subcapítol
01.0R.03.02
Encintats, escocells i guals
36.755,21
585,94
1,59
Capítol
01.0R.03
Pavimentació
88.634,24
1.736,96
1,96
Subcapítol
01.0R.04.01
Obra civil
17.833,60
595,56
3,34
Subcapítol
01.0R.04.02
Instal.lacions
45.027,13
0,00
0,00
Capítol
01.0R.04
Instal.lacions
62.860,73
595,56
0,95
Subcapítol
01.0R.05.01
Baranes
13.575,06
0,00
0,00
Subcapítol
01.0R.05.02
Mobiliari urbà
0,00
0,00
0,00
Subcapítol
01.0R.05.03
Bancs
2.121,19
0,00
0,00
Capítol
01.0R.05
Elements urbans
15.696,25
0,00
0,00
Subcapítol
01.0R.06.01
Vertical
102,60
0,00
0,00
Subcapítol
01.0R.06.02
Horitzontal
76,90
0,00
0,00
Capítol
01.0R.06
Senyalització
179,50
0,00
0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
268.706,51
2.332,52
0,87
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Capítol
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Subobra
Capítol
Capítol
Subobra
Capítol
Subobra

01.0R.01
01.0R.02
01.0R.03
01.0R.04
01.0R.05
01.0R.06
01.0R
01.GR.01
01.GR.02
01.GR
01.SS.01
01.SS

Treballs previs
Estructures
Pavimentació
Instal.lacions
Elements urbans
Senyalització
Obra reurbanització
Residus Enderrocs
Residus d'Obra nova
Gestió de Residus
Seguretat i Salut
Seguretat i Salut

48.425,14
52.910,65
88.634,24
62.860,73
15.696,25
179,50
268.706,51
17.723,42
13.422,53
31.145,95
6.500,00
6.500,00

0,00
0,00
1.736,96
595,56
0,00
0,00
2.332,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
1,96
0,95
0,00
0,00
0,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

EUR

EUR
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PROJECTE D´URBANITZACIO I MILLORA DEL PASSEIG DE L´ESTACIO DE SALLENT

PRESSUPOST
Obra

Pàg.:
01

Pressupost CQ PAS SALL2

Subobra

0R

Obra reurbanització

Capítol

03

Pavimentació

Subcapítol

01

Paviments

Apartat

01

Paviment de formigó P1

1

PRESSUPOST

2 J2VCQ10N

U
U

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 10)

13,65

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra
d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 9)

36,57

5,000
1,000

68,25
36,57

3 J03D7207

U

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 6)

47,92

1,000

47,92

4 J030970B

U

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los
Àngeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN
1097-2 (P - 2)

96,11

1,000

96,11

5 J03D4204

U

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)

36,13

1,000

36,13

6 J030F60F

U

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons
la norma UNE-EN 933-8 (P - 3)

25,00

1,000

7 J030K50L

U

Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids,
segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3 (P - 4)

44,43

8 J0304503

U

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 1)

9 J060770A

U

10 J03D8208

TOTAL

U

Apartat

U

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 1)

31,70

0,000

0,00

8 J03D7207

U

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 6)

47,92

0,000

0,00

9 J2VCQ10N

U

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra
d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 9)

36,57

1,000

36,57

Obra

01

Pressupost CQ PAS SALL2

Subobra

0R

Obra reurbanització

Capítol

03

Pavimentació

Subcapítol

01

Paviments

Apartat

03

Paviment de panot P3

104,82

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los
Àngeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN
1097-2 (P - 2)

96,11

0,000

0,00

25,00

2 J2VCR10P

U

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 10)

13,65

0,000

0,00

1,000

44,43

3 J03D4204

U

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)

36,13

0,000

0,00

31,70

1,000

31,70

4 J030F60F

U

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons
la norma UNE-EN 933-8 (P - 3)

25,00

0,000

0,00

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P 8)

99,26

6,000

595,56

5 J030K50L

U

Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids,
segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3 (P - 4)

44,43

0,000

0,00

6 J2VCQ10N

U

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra
d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 9)

36,57

0,000

0,00

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)

64,53

7 J03D8208

U

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)

64,53

0,000

0,00

8 J0304503

U

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 1)

31,70

0,000

0,00

9 J03D7207

U

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 6)

47,92

0,000

0,00

Pressupost CQ PAS SALL2

Subobra

0R

Obra reurbanització

Capítol

03

Pavimentació

Subcapítol

01

Paviments

Apartat

02

Paviment llamborda de formigó P2

1,000

64,53

1.046,20

TOTAL

1 J030970B

U

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los
Àngeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN
1097-2 (P - 2)

96,11

0,000

0,00

2 J03D4204

U

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)

36,13

0,000

0,00

3 J2VCR10P

U

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 10)

13,65

5,000

68,25

4 J030K50L

U

Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids,
segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3 (P - 4)

44,43

0,000

0,00

5 J030F60F

U

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons
la norma UNE-EN 933-8 (P - 3)

25,00

0,000

0,00

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)

64,53

U

01.0R.03.01.02

U

01

6 J03D8208

Apartat

1 J030970B

01.0R.03.01.01

Obra

2

7 J0304503

TOTAL
1 J2VCR10P

Pàg.:

0,000

Apartat

01.0R.03.01.03

Obra

01

Pressupost CQ PAS SALL2

Subobra

0R

Obra reurbanització

Capítol

03

Pavimentació

Subcapítol

01

Paviments

Apartat

04

Paviment asfàltic P4

1 J0304503

U

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 1)

31,70

0,000

0,00

2 J03D8208

U

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)

64,53

0,000

0,00

3 J030F60F

U

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons
la norma UNE-EN 933-8 (P - 3)

25,00

0,000

0,00

4 J2VCQ10N

U

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra
d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 9)

36,57

0,000

0,00

5 J2VCR10P

U

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 10)

13,65

0,000

0,00

0,00

EUR

0,00

EUR
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PRESSUPOST

Pàg.:

3

6 J03D7207

U

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 6)

47,92

0,000

0,00

7 J03D4204

U

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)

36,13

0,000

0,00

8 J030K50L

U

Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids,
segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3 (P - 4)

44,43

0,000

0,00

9 J030970B

U

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los
Àngeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN
1097-2 (P - 2)

96,11

0,000

0,00

TOTAL

Apartat

01.0R.03.01.04

Obra

01

Pressupost CQ PAS SALL2

Subobra

0R

Obra reurbanització

Capítol

03

Pavimentació

Subcapítol

02

Encintats, escocells i guals

0,00

U

Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de tres
peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN
1340 (P - 15)

88,47

1,000

88,47

2 J961310D

U

Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma
giratòria d'una mostra de vorada prefabricada de formigó, segons la
norma UNE-EN 1340 (P - 14)

148,97

1,000

148,97

3 J961230D

U

Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces
de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P
- 13)

164,00

1,000

164,00

4 J911G2CD

U

Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10
(P - 11)

78,50

1,000

78,50

5 J961110D

U

Determinació de la forma, mides i designació d'una mostra de vorada
prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P - 12)

106,00

1,000

106,00

Subcapítol

01.0R.03.02

Obra

01

Pressupost CQ PAS SALL2

Subobra

0R

Obra reurbanització

Capítol

04

Instal.lacions

Subcapítol

01

Obra civil

Apartat

01

Obra civil general

1 J060770A

TOTAL

Apartat

U

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P 8)
01.0R.04.01.01

Pàg.:

1

NIVELL 2: Subobra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subobra
01.0R
Obra reurbanització
2.332,52
Obra

01

Pressupost CQ PAS SALL2

2.332,52

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.332,52
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost CQ PAS SALL2
2.332,52
2.332,52

1 J961430D

TOTAL

RESUM DE PRESSUPOST

585,94

99,26

6,000

595,56

595,56

EUR

euros

PROJECTE D´URBANITZACIO I MILLORA DEL PASSEIG DE L´ESTACIO DE SALLENT

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

2.332,52

Subtotal

2.332,52

21 % IVA SOBRE 2.332,52.................................................................................................

489,83

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( DOS MIL VUIT-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS )

€

2.822,35

DOCUMENTS COMPLEMENTARIS (DC)
DC 3 GESTIÓ DE RESIDUS

PROJECTE D’URBANITZACIÓ I MILLORA DEL PASSEIG DE L’ESTACIÓ DE SALLENT
GESTIÓ DE RESIDUS

GESTIÓ DE RESIDUS
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
DECRET 89/2010, Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

PROJECTE D’URBANITZACIÓ I MILLORA DEL PASSEIG DE L’ESTACIÓ DE SALLENT
GESTIÓ DE RESIDUS

PROJECTE D’URBANITZACIÓ I MILLORA DEL PASSEIG DE L’ESTACIÓ DE SALLENT
GESTIÓ DE RESIDUS

PROJECTE D’URBANITZACIÓ I MILLORA DEL PASSEIG DE L’ESTACIÓ DE SALLENT
GESTIÓ DE RESIDUS

PROJECTE D’URBANITZACIÓ I MILLORA DEL PASSEIG DE L’ESTACIÓ DE SALLENT
GESTIÓ DE RESIDUS

PROJECTE D’URBANITZACIÓ I MILLORA DEL PASSEIG DE L’ESTACIÓ DE SALLENT
GESTIÓ DE RESIDUS

A Solsona, octubre de 2018,

Els arquitectes,
Firmado digitalmente por ANNA
ANNA FEU
FEU JORDANA / num:44063-9
JORDANA /
Fecha: 2018.11.06 13:58:08
+01'00'
num:44063-9
Anna Feu i Jordana
Col·legiat 44063-9

CARLOS GODOY
BREGOLAT /
num:53129-4

Firmado digitalmente por
CARLOS GODOY BREGOLAT /
num:53129-4
Fecha: 2018.11.06 13:47:22
+01'00'

Carlos Godoy Bregolat
Col·legiat 53129-4

DOCUMENTS COMPLEMENTARIS (DC)
DC 4 SERVEIS AFECTATS

DOCUMENTS COMPLEMENTARIS (DC)
DC 4 SERVEIS AFECTATS
TELEFONICA

2c. PVC 510m.

S
VA

2c.
PVC
m.
PVC
8(ID
m.23942638)
ARQ2c.
MF
S/N

ARQ HF 153 (ID 3942846)
2 m.
2c. PVC 15

LE
T
10
21 ORRE
S
19 AMAT
17

8

15

6
4
PVC
m.
1c.
PVC
6
m.53942895)
13M1c.
ARQ
ICTPVC
(ID
2c.
15 m.
11

2c. PVC 9 m.

1

1

4
2
1.4
2c. PVC 7 m.
ARQ2c.
M2S/N
3942857)
PVC(ID
4 m.
3
1
CR GEN
1 0.8
(ID
2c. UR
5 m.3942531)
T
N
O 10 m.
1
2c. PUR
E
LLCC 150.7
6c.
m.
2c. UR 35 m. CA
6

11
I
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DOCUMENTS COMPLEMENTARIS (DC)
DC 4 SERVEIS AFECTATS
ACA – AIGÜES DE BARCELONA // SALMORRES

DOCUMENTS COMPLEMENTARIS (DC)
DC 5 INFORME AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA

Expedient: UDPH2017001621
Procediment: Altres Informes
Assumpte: Informe tècnic
Document: 5983367
Provença, 204-208
08036 Barcelona
Tel. 93 567 28 00
Fax 93 567 27 80
NIF Q 0801031 F
www.gencat.cat/aca

'"&%

#$'

c) Els llits dels llacs i de les llacunes i els dels embassaments superficials en
les lleres públiques.
d) Els aqüífers subterranis, a l’efecte dels actes de disposició o d’afecció dels
recursos hidràulics.
e) Les aigües procedents del dessalatge d’aigua de mar una vegada que, fora
de la planta de producció, s’incorporen a qualsevol dels elements que
assenyalen els partats anteriors.

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
-

Expedient: UDPH2017001621
Sol·licitant: AJUNTAMENT DE SALLENT
Assumpte: ATERMENAMENT ESTIMAT PEL PROJECTE DE MILLORA DEL PASSEIG
DE C. ESTACIÓ
Municipi: SALLENT
Llera afectada: LLOBREGAT,EL

(2) L’article 6 del text refós de la Llei d’Aigües contempla al llarg de tota una llera una
zona de servitud de 5 metres d’amplada, per a ús públic que haurà de quedar
practicable en tot moment. Essent regulat l’ús d’aquesta zona de l’article 6 al 8 del
Reglament del Domini Públic Hidràulic (RDPH) i competència d’aquesta Agència el
modificar aquesta amplada.
Per aquest motiu no podran aixecar-se tanques de cap tipus ni col·locar cap
estructura que no respecti o interrompi aquesta zona de servitud, contant l’amplada
d’aquesta franja a partir de l’extrem superior del talús natural que conformen
cadascun dels marges que delimiten el llit de la llera.

ANTECEDENTS
Amb data de registre d’entrada de 10/04/2017 sol·licita informe respecte la extensió del
Domini Públic Hidràulic del riu Llobregat en l’àmbit de l’estació
Acompanya la seva sol·licitud

(3) L’article 6.b del text refós de la Llei d’Aigües contempla una zona de policia d’uns 100
metres d’amplada, amb la finalitat de protegir el Domini Públic Hidràulic i el règim de
corrents, a la qual es condicionarà l’ús del sòl i de les activitats que es desenvolupin i
especialment:

Plànol de situació.
a.
b.
c.
d.

DESCRIPCIÓ
La finca de l’ACA es la de la finca cadastral 08190A007090010000PZ
Les coordenades de l’àmbit son:

Coordenades UTM (X,Y,Z):

Les alteracions substancials del relleu del terreny
Les extraccions d’àrids
Construccions de qualsevol tipus, tinguin caràcter definitiu o provisional
Qualsevol ús o activitat que suposi un obstacle per al corrent en règim
d’avingudes o que pugui ser causa de degradació o deteriorament del Domini
Públic Hidràulic.

També cal indicar que l’article 66 del Pla de gestió del districte de conca fluvial de
Catalunya per al període 2016-2021 ( Decret 1/2017, de 3 de gener DOGC 7281 del
5.1.2017).

408.301 , 4.630.571

Obtingudes a través de digitalització per pantalla de plànol topogràfic de l’ICC a escala
1:5000.
CONSIDERACIONS
En primer lloc, es citen alguns articles del text refós la Llei d’Aigües (Reial Decret Legislatiu
1/2001 de 20 de Juliol), així com del Reglament del Domini Públic Hidràulic (Reial Decret
849/1986, d’11 d’abril) que la desenvolupa, i dels criteris hidrourbanístics per coneixement
de l’interessat:

(1) L’article 2 del text refós de la Llei d’Aigües contempla que constitueixen el domini
públic hidràulic de l’Estat, amb les excepcions que expressament estableix aquesta
Llei:
a) Les aigües continentals, tant les superficials com les subterrànies
renovables, amb independència del temps de renovació.
b) Les lleres de corrents naturals, continus o discontinus.
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66.1 De conformitat amb el que estableix l'article 14 del Reglament del domini públic
hidràulic, aprovat per Reial decret 849/1986, d'11 d'abril, i a la vigent normativa en
matèria d'urbanisme, l'Agència Catalana de l'Aigua duu a terme la delimitació tècnica
de les zones inundables així com la delimitació probable de les lleres públiques i les
zones de servitud i de policia del domini públic hidràulic corresponents al districte de
conca fluvial de Catalunya, a l'efecte de l'esmentat article 14, mitjançant la realització
d'estudis, ateses les característiques morfològiques, els estudis hidrològics i
hidràulics, els usos del sòl, el cadastre i les referències històriques. Aquests estudis,
recollits al document “Delimitació tècnica de zones inundables i espais fluvials del
districte de conca fluvial de Catalunya”, es posen a disposició de les administracions
competents en matèria d'urbanisme i ordenació territorial, així com del Cadastre, a fi
que puguin ser tinguts en compte en la classificació dels usos del sòl i en
l'autorització d'activitats, de conformitat amb el que preveu la vigent legislació i amb
els criteris complementaris establerts al vigent Pla i als instruments de planificació del
risc d'inundacions.
66.2 La “Delimitació tècnica de zones inundables i espais fluvials del districte de
conca fluvial de Catalunya” és consultable a la pàgina web de l'Agència Catalana de
l'Aigua.
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Consideracions
Cal indicar que no es té coneixement de la realització d’un atermenament en l’àmbit
sol·licitat.
En la pàgina web de l’Agència Catalana de l’Aigua es troba de la delimitació probable de les
lleres públiques tal com indica l’article 66 del Pla de gestió del districte de Conca Fluvial de
Catalunya. La delimitació de l’àmbit s’adjunta a continuació:

Signat electrònicament
per :CPISR-1 C Alvaro
Freire Vivero
Data :2017.05.05
13:49:48 CEST
Raó:Tècnic de les
Demarcacions
Territorials de TorderaBesòs i Llobregat-Foix
Lloc : Barcelona

Signat electrònicament
per :CPISR-1 Josep
Maria Aguiló Saun
Data :2017.05.05
14:16:37 CEST
Raó:Cap de la
Demarcació Territorial
de Llobregat-Foix i
Tordera-Besòs
Lloc : Barcelona

La zona ombrejada en blau correspon a la delimitació de llera probable.

CONCLUSIONS
S’informa de la delimitació proposada per l’Agència Catalana de l’Aigua com a delimitació
probable de lleres públiques del Riu Llobregat a l’àmbit de l’estació a Sallent
No obstant el propietari/s podrà exercir el seu dret de realitzar el Atermenament del Domini
Públic Hidràulic d’acord amb l’article 240 i següents del Reglament del Domini Públic
Hidràulic.

La zona ombrejada en blau correspon a la delimitació de llera probable.
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DOCUMENTS COMPLEMENTARIS (DC)
DC 6 ESTUDI TOPOGRÀFIC
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1.4 Àmbit de l’actuació i superfície transformada
L’àmbit total del projecte (5593.85m2) es troba en l’actual Passeig de l’Estació en el tram comprès entre el C/ del Pont Vell i el Carrer Barcelona.

1.1 Objecte del Projecte

Pont Vell

PROJECTE BÀSIC D’ORDENACIÓ I MILLORA DEL PASSEIG DE L’ESTACIÓ DE SALLENT
L’objecte del present projecte d’urbanització és l’ordenació i millora del Passeig de l’Estació de Sallent, que transcorre paral·lelament al riu
Llobregat (a la llera oest) en el tram comprès entre el Carrer del Pont Vell i el Carrer Barcelona.
Emplaçament
Carrer de l’Estació, 08650 de Sallent. Comarca del Bages (Barcelona).

Resclosa de Cal Sala

Sallent. Plànol ortofoto.

Sallent. Plànol de situació.

Referència cadastral i coordenades UTM 31 ETRS89: L’àmbit d’actuació integra 3 referències cadastrals diferent.
08190A007090540000PK Polígon 7. Parcel·la 9054. Sallent (Barcelona). Ús: Via de comunicació de domini públic. (x,y = 408.400, 4.630.600)
08190A007090010000PZ Polígon 7. Parcel·la 9001. Sallent (Barcelona). Rústic. Ús principal: Agrari.
8406102DG0380N0001PO Carrer de l’Estació, 7. 08650.Sallent (Barcelona). Ús principal: Industrial.
1.2 Agents del projecte
Promotor
El promotor del projecte és l’Ajuntament de Sallent, amb CIF P-0819000A, amb adreça Plaça de la Vila núm. 1, 08650 de Sallent.
Arquitectes redactors del projecte i de l’EIIP
-

Anna Feu i Jordana, col·legiada núm.44063-9
Carlos Godoy Bregolat, col·legiat núm. 53129-4

Els dos tècnics són socis de la societat FEU I GODOY ARQUITECTES SLP, amb NIF núm. B25665613, amb domicili fiscal al carrer Dominics
núm.9, codi postal 25280 de Solsona (Lleida).
1.3 Base legal
La base legal que prescriu la redacció del present estudi és l’Article 48 pertanyent al Text refós de la Llei d’urbanisme del decret legislatiu 1/2010,
de 3 d'agost es basa en el tram d’actuació integrada dins l’àmbit de sòl no urbanitzable: “Procediment per a l'aprovació de projectes d'actuacions
específiques d'interès públic en sòl no urbanitzable”.

Carrer Barcelona
Emplaçament Ortofoto. Àmbit d’actuació.

No obstant, l’àmbit que es troba en sòl no urbanitzat (3733m2) s’ubica iniciant-se des de la part Nord fins a la resclosa de Cal Sala. L’àmbit consta
actualment d’una vorera existent pavimentada (2m d’amplada), una zona arbrada sense pavimentar (5m d’amplada) i un talús vegetal de
proporcions 3:1 contingut per un mur de contenció de formigó armat de 5m d’alçada. El talús i la zona sense pavimentar queden delimitats per una
barana metàl·lica que protegeix de les caigudes a la zona fluvial situada a una cota més baixa.

1.5 Síntesi de l’actuació
La porta de Sallent: Una mirada paisatgística del patrimoni històric i industrial
El Passeig de l’Estació de Sallent ha esdevingut l’accés principal del poble i l’eix de trànsit rodat (C-1411) més concorregut ja que connecta el nucli
antic amb importants bosses d’equipaments, d’indústria i la C-16.
Aquesta vocació d’accés va acompanyada per un privilegiat emplaçament amb unes excepcionals vistes panoràmiques del patrimoni industrial i
paisatgístic de Sallent i la seva conca fluvial.
Així doncs, la proposta perseguirà la voluntat que el Passeig de l’Estació esdevingui un espai mirador-museu a l’aire lliure on els visitants puguin
gaudir d’excepcionals panoràmiques de Sallent i el seu patrimoni històric i paisatgístic. A grans trets, el projecte es basa en consolidar un camí
peatonal que busca qualitats paisatgístiques de gran valor i que conviden al vianant a gaudir d’un espai verd en total relació amb el riu, la natura i
el poble. Amb aquestes premisses, sorgiran diferents estratègies que van lligades entre sí i que determinaran la total integració del projecte amb
l’entorn i amb la façana fluvial.
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2. PLANEJAMENT VIGENT I INSTRUMENTS DE PAISATGE

3. PAISATGE A ESCALA TERRITORIAL

2.1 POUM

3.1 Descripció del paisatge a escala territorial

La normativa urbanística d’aplicació és el POUM de Sallent, aprovat definitivament el Maig de 2010 i redactat en conformitat amb el Text refós de
la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol i la seva normativa de desplegament, així com de conformitat amb la
legislació sectorial aplicable.

El projecte pertany a la Unitat de Paisatge de la Conca Salina (U8) del Catàleg de paisatge de les comarques centrals (Bages, Berguedà i
Solsonès, agost de 2015).

Es sol·licita llicència en sòl no urbanitzable. D’acord amb l’Art. 22 del POUM “En els terrenys qualificats com a sòl no urbanitzable, l’atorgament de
llicències es farà d’acord amb els procediments previstos als articles 48, 50 i següents del TRLU.”
El municipi de Sallent es troba inclòs al Catàleg de paisatge de les comarques centrals (Agost de 2015), dins la Unitat de la Conca Salina. D’acord
amb el catàleg, aquesta Unitat es caracteritza per ser una àrea amb construccions de pedra seca i amb nombrosos nuclis de colònies industrials al
llarg del recorregut del riu Llobregat per aquesta zona. No obstant, el catàleg no mostra cap element paisatgístic dins l’àmbit estricte del present
projecte.
El projecte es desenvolupa en àmbits urbanístics diferents: d’una banda es troba inclòs dins la Classificació SNU (Sòl no urbanitzable) amb
Qualificacions SX1 (Sistema Viari) i H (Sistema hidrogràfic). De l’altra, l’extrem Sud de l’actuació (on s’ha d’efectuar la connexió amb l’institut) es
troba inclòs dins la Classificació SU (Sòl urbà consolidat) amb Qualificació SX1 (Sistema viari: eixos estructurants).

En termes generals, la Unitat comprèn paisatges d’atenció especial com els «Mosaics agroforestals del Berguedà i el Solsonès» i de les «Colònies
industrials i les fàbriques del riu Llobregat i Ter». Com a trets distintius a nivell territorial, es destaquen les singularitats següents:
-

Paisatge de muntanya mitjana organitzat per l’interfluvi entre el Cardener i el Llobregat

-

Zona de replans i turons on destaquen, en certs punts pel color blanc, els runams salins (de les mines de sal sòdica i potàssica) com la
Botjosa i el Cogulló a Sallent.

-

Nuclis de població compactes disposats seguint el Llobregat (Sallent i Balsareny), amb una densitat de població i oferta de serveis
similar.

-

Fora dels eixos de comunicació que ressegueixen els rius, destaca la importància de la població dispersa, que viu en masos, llogarrets
o pobles petits enmig d’un paisatge agroforestal.

-

El paisatge es percep aspre pel domini visual de runams salins, de cims desarborats on s’enlairen castells i de boscos en procés de
recuperació després d’incendis.

-

Xarxes viàries adaptades al relleu que segueixen les valls dels rius (C-16), i d’altres més sinuoses que creuen paisatges agroforestals.

-

Trets històrics ben visibles: ponts, castells, murs de pedra seca, antigues fàbriques tèxtils i el patrimoni industrial de la mineria salina.

El present projecte es troba totalment immers dins aquest context paisatgístic. Més concretament, cal destacar que l’emplaçament del projecte es
troba directament relacionat amb les singularitats paisatgístiques de la Conca fluvial del Llobregat ja que hi transcorre al llarg del seu recorregut.
El Llobregat ha esdevingut un important eix fluvial farcit d’edificis fabrils amb altes xemeneies i ponts que el creuen.
Per tal d’accedir a la zona, la via més transitada és la carretera C-16 o Eix del Llobregat, que circula de sud a nord remuntant el curs del riu. En
aquest curt recorregut es poden observar els runams salins, que formen veritables turons blanquinosos, les indústries que extreuen grava, les
muntanyes cobertes de pins (o matollars si han patit incendis), els camps de conreu i la presència del riu, delatat per la vegetació de ribera.
3.2 Components del paisatge a escala territorial
Els components característics de la Conca Salina i que es reconeixen en l’entorn del projecte són els següents:

RPUC. Qualificació del sòl.

RPUC. Classificació del sòl.

D’acord amb l’Article 12 del POUM (Desenvolupament del POUM en sòl no urbanitzable), “es podran desenvolupar les previsions del POUM
mitjançant plans especials urbanístics que tinguin per objectiu alguna de les finalitats previstes en l’Article 67 del Text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. Aquests plans especials no podran alterar ni contradir les determinacions del POUM quant als
criteris de protecció d’aquest sòl que justifiquen la seva classificació com a no urbanitzable, sens perjudici que puguin establir mesures addicionals
de protecció”.
Algunes finalitats esmentades en l’Article 67 del TRLU justifiquen l’actuació:
- La protecció del medi rural i del medi natural.
- El desenvolupament del sistema urbanístic d’espais lliures públics.

-

Un paisatge sinuós amb replans i turons amb nuclis compactes que ressegueixen el riu Llobregat.

-

Un paisatge caracteritzat per l’explotació dels dipòsits salins de l’anomenada conca potàssica catalana.

-

Uns espais naturals lligats a la presència d’aigua i uns paisatges fluvials del Llobregat revalorats com a identificadors del paisatge i
força motriu de la indústria tèxtil en el seu moment i ara reforçats en el seu paper de connector paisatgístic i d’espai d’oci i gaudi social.

-

Un paisatge agroforestal on es potencia la vegetació arbòria natural (alzines i roures) que torna a créixer als boscos cremats i
transformats en matollars, per les seves característiques ecològiques inherents.

-

Un paisatge agrícola de secà d’estructura feudal que fa d’enllaç entre els cultius mediterranis i els de muntanya mitjana, ben integrat
amb els espais circumdants.

-

Una distribució equilibrada de la població amb uns nuclis de població localitzats al llarg del Llobregat amb una densitat de població i
oferta de serveis similars així com nombrosos masos i petits llogarrets distribuïts per tota la unitat.

-

Unes infraestructures lineals adaptades al relleu i que segueixen en general les valls dels rius així com vies ferroviàries adaptades al
transport de la sal i algunes reconvertides que estiguin integrades en el paisatge i que millorin la interconnexió del territori sense
comprometre la continuïtat i la permeabilitat ecològica i social.

-

Un ric patrimoni de la indústria tèxtil i de la mineria salina posat en valor i vinculat amb el paisatge on es troba.

-

Uns elements arquitectònics medievals de valor patrimonial destacable com els castells o ponts i un ric patrimoni rural com els
nombrosos murs de pedra seca, cases de vinya o pous, ben conservats i integrats en el seu context.

-

Una xarxa d’itineraris i miradors que emfatitzen les panoràmiques més rellevants i permeten descobrir els racons menys coneguts, però
no per això menys interessants paisatgísticament que interactuen amb la diversitat i els matisos de la Conca Salina.

- El projecte esdevé una actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable tal i com fa referència l’article 47.4.
- Qualsevol altra finalitat anàloga.
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3.3 Valors del paisatge a escala territorial
Aquesta zona ofereix encara un caire tradicional i rural molt atractiu. La conjunció d’hortes, camps de cereals oberts, masses forestals, espais
protegits i restes de construccions tradicionals lligades a les tasques agrícoles, han de ser valors a potenciar i oferir. Tampoc es pot oblidar la gran
quantitat de restes arquitectòniques romàniques disperses pel territori.
També destaca el vincle identitari que s’estableix amb les mines, que, entre d’altres, han acabat determinant la morfologia del paisatge Sallentí. La
zona presenta un cromatisme discontinu, on dominen els colors sobris dels materials geològics amb trencaments visuals impactants a causa dels
afloraments dels runams salins. Aquesta imatge esdevé més predominant ja que la via de circulació més important segueix el Riu Llobregat, on es
concentra l’activitat industrial.
Al llarg de la vora del Llobregat es concentren molts elements representatius del valuós patrimoni industrial, construccions vinculades a la
importància de l’aigua que recorden el domini de la indústria tèxtil pràcticament obsoleta de la zona: la Fàbrica Vella i la fàbrica de Cal Sala
(Sallent), entre d’altres. Amb ells, la presència d’hortes urbanes confinades per murs i construccions de pedra seca i espais que destaquen pel seu
valor geològic, ecològic i natural. Juntament amb l’ecosistema creat per les zones humides del Llobregat i els seus boscos de ribera es generen
paisatges estèticament rellevants que combinen història i natura, valors a potenciar i preservar.
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No obstant, a Sallent encara hi perdura l’explotació de potassa. L’explotació minera marca un tret especialment distintiu i evident al paisatge de la
zona. Aquests elements són molt notables: runams de les mines, grans acumulacions en forma de blanques muntanyes artificials, torres
metàl·liques, cintes transportadors de mineral i indústries bàsiques a peu de mines creen un fort impacte visual i transformen el paisatge.
Aquest paisatge de caire industrial es troba acompanyat de cases pairals grans, esglesioles romàniques que es distingeixen en els replans i turons
i altres edificacions medievals, capelles, ponts romànics i torres de vigilància que clapegen de forma natural aquesta zona. Els murs, parets o
marges de pedra seca així com barraques de pedra seca també es troben escampats com a vestigis d’aquesta activitat encara mantinguda,
generalment dedicada al conreu del cereal.
Actualment, el fet que la principal via de comunicació (C-16) passi per fora de la població ha comportat una important millora pel poble, fent
proliferar àrees de passeig i esbarjo lligades al riu, com la de la present actuació.

Font: Imatges de l’Arxiu Municipal de Sallent

Els valors històrics a la Conca Salina es concentren en les poblacions de primer orde com Sallent, que s’aixeca prop d’un congost del Llobregat al
voltant del castell i l’església annexa de Sant Sebastià i Sant Esteve (s.XX). A prop hi ha altres monuments romànics com Sant Pere i Sant Martí
de Serraïma, Sant Miquel de Serrassanç i l’església de Santa Maria de Comet (s.Xll). Al nucli antic de Sallent es troba la Casa Gran (notable edifici
gòtic), la casa pairal Torres Amat i l’església moderna de Sant Antoni M.Claret. També és remarcable la Biblioteca Popular del 1918. Tot aquest
patrimoni arquitectònic de la vila es troba situat a la llera est del Llobregat, i són visibles des de l’emplaçament del present projecte, situat a l’oest.
El paisatge actual conté els grans valors històrico-socials que es manifesten amb la presència i convivència d’elements rellevants del patrimoni
industrial i també elements significatius de les activitats agrícoles. Tot aquest patrimoni no només té valor històric sinó que també és valuós des del
punt que explica el creixement demogràfic, les formes de vida i l’organització social que van caracteritzar la transformació del paisatge: usos del
sòl, urbanisme i xarxes viàries.
Amb tot això, el paisatge s’enriqueix a conseqüència de les diferents etapes històriques, socials i econòmiques, afavorint un paisatge aparentment
fragmentat per les diferents realitats, però que justament són aquests els valors que potencien una lectura més fàcil de la seva pròpia evolució
històrica i les seves dinàmiques territorials.

Anys 60 – Carretera de Sallent

1924 – El pont de Sallent i el paisatge fabril

Anys 20 – Monument de la pescadora al Riu Llobregat

Anys 20 – Vista general dels camps i la Torre del Gas. Sallent

Anys 20 – Paisatge fabril de Sallent, el riu i el ferrocarril

Anys 20 – La fàbrica Vella en funcionament. Sallent

3.4 Dinàmiques del paisatge a escala territorial
Sallent és un bon exemple de població creixent al llarg del curs de la conca fluvial i on es reconeixen els diferents components identitaris de la
Unitat: el runams del Cogulló, el Castell de Sant Sebastià, etcètera. També cal destacar el relleu geogràfic predominant de la zona: s’alternen
turons i replans recoberts de vegetació generalment pinedes, però també alguns alzinars i rouredes seques a les parts més humides. Els
successius incendis que ha patit la zona els darrers anys i que continua sent un risc elevat fa que molts vessants s’estiguin recuperant i presentin
una vegetació de matollar de romaní i altres aromàtiques en els que comencen a créixer zones on a la llarga podrien recuperar l’alzinar i roureda
seca, vegetació potencial de la zona.
Pel que fa a la xarxa viària, s’ha de destacar l’autovia C-16 que ressegueix el Llobregat passant per Sallent. Es tracta d’una via densament
transitada i s’ha convertit en focus d’atracció per la instal·lació de polígons industrials, logístics i comercials així com el creixement d’alguns nuclis
localitzats a prop seu.
La morfologia urbana de Sallent és dominada per les construccions dels anys 60 i 70, de poca alçada i façanes revocades, algunes pintades de
colors clars. En general, els colors dominants a Sallent són els colors terrossos i vermellosos provinents de teulats perfectament adaptats a la
dualitat cromàtica de la unitat: verds foscos i marrons i ocres dels camps quan són nus de conreus.
A nivell històric, passada la guerra carlina Sallent va enderrocar les muralles i va instal·lar fàbriques i rescloses a la vora del riu, afavorida pel pas
de la carretera i el ferrocarril, motivant una primera expansió en forma de raval allargat a l’altra banda del Llobregat. A partir del 1931 amb
l’explotació minera, coneix una nova expansió que significà una gran transformació pel paisatge i per la població, tradicionalment agrària i industrial
especialitzada en els teixits. Les instal·lacions es situen al sud del municipi on també s’ubicà la colònia minera de les Mines, a la Botjosa. A partir
dels anys 60 s’inicià una davallada demogràfica amb la pèrdua de pes de l’activitat minera. A les rodalies de la vila cal afegir els darrers anys
l’establiment de polígons industrials, fet comú als principals municipis de la unitat.
La situació de Sallent vora el Llobregat ha fet que la indústria tèxtil a partir del segle XlX fos important i tot i la seva davallada, encara avui es
poden veure antigues fàbriques i colònies fabrils distribuïdes al llarg del riu on s’hi varen construir rescloses i canals per a proporcionar energia per
a la indústria. L’evolució d’aquesta indústria pràcticament abandonada passa per la reconversió d’espais públics que acullin diferents activitats de
caire social, cultural i turístic i que evidenciïn la seva història i la importància de l’evolució econòmica i social de la zona.
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4. PAISATGE DEL LLOC I EL PROJECTE
4.1 Descripció i visibilitat de l’emplaçament
La porta de Sallent: Una mirada paisatgística del patrimoni històric i industrial
El Passeig de l’Estació de Sallent ha esdevingut l’accés principal del poble i l’eix de trànsit rodat (C-1411) més concorregut ja que connecta el nucli
antic amb importants bosses d’equipaments, d’indústria i la C-16.
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Amb tots els inputs esmentats, la proposta perseguirà la voluntat que el Passeig de l’Estació esdevingui un espai mirador-museu a l’aire lliure on
els visitants puguin gaudir d’excepcionals panoràmiques de Sallent i el seu patrimoni històric i paisatgístic. A grans trets, el projecte es basa en
consolidar un camí peatonal que busca qualitats paisatgístiques de gran valor i que conviden al vianant a gaudir d’un espai verd en total relació
amb el riu, la natura i el poble. Amb aquestes premisses, sorgeixen diferents estratègies que van lligades entre sí i que determinaran la total
integració del projecte amb l’entorn i amb la façana fluvial:

Aquesta vocació d’accés va acompanyada per un privilegiat emplaçament amb unes excepcionals vistes panoràmiques del patrimoni industrial de
Sallent i la seva conca fluvial.
Des del Passeig es poden observar molts dels punts emblemàtics de les diferents etapes històriques de Sallent: el Pont Vell, la xemeneia de
l’Antiga Fàbrica de les Culleres, les muralles de la riereta, l’horta i Santa Cristina, la glorieta modernista de la Pescadora, l’antiga fàbrica de Cal
Sala, les rescloses, entre d’altres. Fins i tot es poden observar la Biblioteca noucentista Sant Antoni Maria Claret i el castell de Sant Sebastià del
segle XI. Amb això s’evidencia la vocació que té l’espai d’esdevenir un museu a l’aire lliure, mirador del patrimoni cultural i paisatgístic del poble.
A més de ser un observatori de l’evolució històrica de Sallent, el mateix Passeig també posseeix un alt valor històric en sí mateix. A mitjans del
segle XIX la zona de l’alt Llobregat vivia una època de prosperitat per la instal·lació de colònies de la indústria tèxtil i el creixement de la mineria.
Per això es va construir una línia ferroviària al llarg del Llobregat, que unia les poblacions del tram de Manresa a Berga, entre elles Sallent. Tal i
com indica el seu nom, aquesta via passava justament pel Passeig i portava a l’Estació, situada justament al final del recorregut.
També cal remarcar el potencial de Sallent quant a les connexions i vincles que s’estableixen entre els diferents espais verds. En un mateix
recorregut peatonal que acompanya el riu Llobregat es poden recórrer diferents zones d’alt interès històric i paisatgístic: des del nou Parc de la
Torre del Gas, passant per la Plaça 19 d’abril i el Pont Vell, enllaçant l’antic camí de Cabrianes i els seus aiguamolls, i també amb el pas de la
futura via blava per Sallent. Aquest fet serà determinant a l’hora de formalitzar i materialitzar el projecte, doncs es pensarà en coherència amb la
resta d’espais per potenciar un sentit unitari de totes les actuacions paisatgístiques de Sallent.

Vista des de l’àmbit del projecte cap a Sallent

Vista de la Resclosa de Cal Sala amb l’àmbit d’actuació al fons

Antiga fàbrica de Cal Sala, vista des de l’emplaçament.

Monument a la Pescadora, amb l’àmbit de l’actuació al fons

Vista del Pont Vell i la Xemeneia de les Culleres

Vista de la vegetació fluvial en el tram de projecte

Tot i aquestes característiques d’alt valor paisatgístic, una riuada l’any 1982 va provocar uns desperfectes que van portar a la construcció del mur
de contenció de formigó existent, que conté un talús vegetal inaccessible degut a la col·locació d’una barana metàl·lica totalment en mal estat i que
desentona totalment amb la naturalesa de l’entorn. Aquesta barana protegeix una zona parcialment pavimentada del risc de caigudes al riu.

Imatge actual de l’emplaçament
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Visibilitat de l’emplaçament
L’àmbit del projecte situat a la llera oest del Llobregat és visible des de la llera oposada del Riu, on es situa el nucli antic de Sallent. D’aquesta
manera, esdevé la façana fluvial principal vista des del poble, fet determinant a l’hora d’establir els criteris projectuals de la intervenció. A més,
degut a la pronunciada topografia de la conca fluvial, s’accentua notòriament la visió de l’emplaçament del projecte des d’arreu. L’impacte visual de
l’actuació també ve determinada per la seva forma allargada que segueix linealment el traçat del Llobregat en una longitud de 200 metres visibles.
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4.2 Programa i requisits del projecte
El programa de partida del projecte es basava en l’estricte arranjament de la pavimentació i la barana actuals per tal de connectar adequadament
el nucli de Sallent amb l’Institut i la zona industrial.
No obstant, en haver-se detectat tots els inputs històrics i paisatgístics esmentats, la proposta perseguirà la voluntat que el Passeig de l’Estació
esdevingui un espai mirador-museu a l’aire lliure on els visitants puguin gaudir d’excepcionals panoràmiques de Sallent. A grans trets, el projecte
es basa en consolidar un camí peatonal que busca qualitats paisatgístiques de gran valor i que conviden al vianant a gaudir d’un espai verd en
total relació amb el riu, la natura i el poble. Amb aquestes premisses, sorgeixen diferents estratègies que van lligades entre sí i que determinaran la
total integració del projecte amb l’entorn i amb la façana fluvial:

Panoràmica. Visibilitat de l’àmbit del projecte des del nucli de Sallent.

El projecte no presenta cap tipus d’alternativa d’emplaçament, ja que es tracta d’una intervenció destinada a millorar una preexistència i que ha de
connectar linealment dos punts específics molt concrets.
Com es pot observar, l’emplaçament del projecte no té vocació de ser vist sinó tot al contrari, té vocació de mirador. Per aquest motiu també es
plantejarà de manera que quedi al màxim integrat amb el seu entorn natural, triant els materials idonis per integrar-se a les realitats paisatgístiques
de la Conca Salina, intentant suprimir o arranjar les preexistències que desentonen amb l’entorn.

Estat actual de l’actuació. Barana metàl·lica i talús impracticable.

Estat actual de l’actuació. Vista des de la cota superior del mur de contenció.

Supressió de barreres visuals
Degut a que el passeig de l’Estació esdevé la porta principal d’accés a Sallent, s’ha cregut convenient posar-la en valor i potenciar les seves
excepcionals vistes. Per això cal eliminar tot tipus d’element que interfereixi entre els usuaris i el paisatge: en primer lloc es proposa reubicar les
places d’aparcament del costat est de la calçada ja que constitueixen el principal obstacle visual. En segon lloc, es proposa canviar la barana
metàl·lica existent (actualment en molt mal estat) i fixar-ne una de nova al mur de contenció de formigó existent, aconseguint així que, al situar-se
a un nivell inferior, no interfereixi en cap moment les vistes dels vianants cap al poble i el riu.
Segregació de vehicles i vianants mitjançant un parterre vegetal
Seguint amb la voluntat d’optimitzar les visuals des d’arreu, es proposa fer una subtil modificació de la secció. D’una banda, es crea un primer
parterre vegetal que farà de filtre entre el vial rodat (amb una notòria afluència de trànsit) i el camí peatonal. Aquesta actuació serà determinant per
millorar el confort dels vianants en no estar en contacte directe amb els vehicles i poder gaudir més còmodament de l’entorn.
Duplicar la superfície útil de zona verda accessible
Amb aquesta senzilla reubicació de la barana a un nivell inferior no només s’aconsegueix una millora visual sinó que també s’amplia molt
notablement la zona verda útil ja que s’aprofita el talús vegetal que actualment està en desús. Aquest fet també implica poder ampliar l’àmbit
d’actuació i fer que aquest espai no només sigui un Passeig lineal sinó que es converteixi en un veritable parc-mirador de Sallent. Aprofitant el petit
moviment de terres es suavitza el talús existent de 3:2 a 2:1 per fer-lo practicable.
Accessibilitat garantida i convivència dels diferents usuaris: la via verda
No es pot deixar de banda que aquest camí verd resulta ser un nexe entre el centre de Sallent i les zones industrials i d’equipaments. Per tant és
de vital importància que el camí garanteixi l’accessibilitat peatonal, evitant qualsevol tipus de barrera arquitectònica i generant rampes molt suaus
gairebé imperceptibles amb un pendent màxim del 4% per assolir la diferència de cota entre la calçada i el camí peatonal a l’inici i final del
recorregut. El camí es projecta amb una amplada de 3m a fi de garantir una còmoda convivència entre els diferents usuaris no motoritzats:
bicicletes, vianants, etcètera (valor recomanat per a intensitats normals d’acord amb el Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya (Maig
2007).

Planta general de la proposta

Valor històric: Reminiscència de l’antiga via ferroviària
Així doncs, ens trobem davant un camí peatonal que transcorre linealment en paral·lel al riu, circumstància que resulta idònia per establir un
paral·lelisme amb una via ferroviària. S’ha cregut important materialitzar l’antic pas del ferrocarril per l’actual Passeig de l’Estació a fi de fomentar
una lectura històrica del vianant del passat industrial que tingué la riba del Llobregat. D’aquesta manera el confinament del camí es projectarà
recordant els rails del tren i en aquells punts on es vol destacar alguna visual emblemàtica d’especial interès o també per separar el carril bici de la
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resta del passeig, es simularan “desviacions de la via i bifurcacions” que generaran les directrius òptimes per a l’observació dels elements
d’interès que es volen mostrar i per separar els diferents tipus d’usuari (passejants i ciclistes). Conseqüentment, aquests gestos d’obertura del
camí també generen zones pavimentades més àmplies, on es disposen els bancs per descansar i gaudir de les vistes.
Més aproximació al riu
En haver reubicat la barana al mur de contenció existent de formigó, s’ha s’aconsegueix que el vianant prengui molta més consciència de la realitat
fluvial, acostant-lo més a la seva fauna i flora, així com garantint esplèndides vistes cap a Sallent. Per això es proposa allargar el mur de contenció
existent establint una continuïtat de la secció esmentada, ampliant l’espai mirador i dignificant i unificant la façana fluvial.
Requisits econòmics
En termes generals, s’ha optat per l’economia dels materials tenint en compte els requisits econòmics de l’encàrrec i a fi de formalitzar un Passeig
fluvial que es considera que millora amb escreix les qualitats urbanístiques de l’espai. No obstant, es tracta de materials que s’integren
perfectament amb l’entorn i que en cap cas transgredeixen l’estètica orgànica de la llera del riu. Tots els materials són de baix manteniment i
adequats a l’emplaçament.

4.3 Visió integral del projecte
Des del punt de vista paisatgístic, la proposta integra una imatge unitària que recull tant els requisits paisatgístics imposats pel mateix
emplaçament com per les condicions establertes de l’encàrrec.
A més, tal i com s’ha esmentat amb anterioritat, la materialitat del projecte no només ve determinada per la correcta integració amb l’entorn sinó
que també es té una especial sensibilitat per cohesionar les diferents actuacions paisatgístiques de Sallent, relacionant-les entre elles mitjançant
una visible coherència tectònica.
La incorporació d’un nou talús lineal amb nova vegetació en continuïtat amb l’existent talús també vegetal reforçarà la visió unitària de la vessant
oest del riu, minimitzant també el negatiu impacte visual de la carretera d’accés.
A grans trets, la proposta pretén que la incidència de l’actuació sobre el territori millori la integració de la zona al lloc.

4.4 Anàlisi sistemàtica de les transformacions
Tal i com explica l’esquema, l’actuació comporta alteracions topogràfiques que milloren les visuals cap a l’emplaçament i des de l’emplaçament.
Pel que fa a l’estat actual, les barreres físiques i visuals són contínues al llarg de tot el Passeig. D’una banda, una franja d’aparcament obstaculitza
les visuals cap al poble dels mateixos vehicles. D’altra banda, la barana metàl·lica del Passeig obstaculitza el pas dels vianants cap al talús
existent, fent-lo impracticable i privant al peató d’acostar-se i gaudir del riu, a més d’evidenciar un material totalment poc integrat amb la naturalesa
del lloc.
La proposta intenta minimitzar tots aquests obstacles visuals i físics mitjançant la segregació d’usos. En primer lloc, es proposa reubicar les places
d’aparcament potenciant les visuals directes cap al paisatge Sallentí des de l’accés rodat principal de Sallent.
Es projecta també un primer talús de vegetació autòctona que esdevindrà un filtre entre el trànsit rodat i el peatonal a fi de proporcionar un caràcter
més paisatgístic i natural al Passeig i restar importància als vehicles. Aquest talús es contindrà amb un mur lineal de gabions fent referència al mur
de pedra seca habitual a la zona. Concretament, en l’àmbit del projecte trobem dos murs de pedra seca: el que confina la llera del Llobregat i el
que conté les terres del talús generat per la construcció de la calçada del Carrer de l’Estació.
La barana metàl·lica existent es suprimirà i se’n col·locarà una de fusta (en consonància amb les característiques cromàtiques de la zona) a la part
superior del mur de contenció existent. Aquest fet també comporta que el talús vegetal existent sigui practicable i útil, propiciant zones de descans
i d’observació més àmplies i un apropament generós cap al Llobregat, fent que els vianants gaudeixin i coneguin més intensament del riu.
Addicionalment, es proposa la plantació de plantes trepadores a la part inferior del mur de contenció de formigó amb la finalitat d’aconseguir una
vessant fluvial vegetal homogènia sense elements que distorsionin el sentit unitari de l’actuació.
En conclusió, l’impacte paisatgístic resultant de l’actuació esdevé totalment relacionat amb l’entorn natural i hidrogràfic de la zona, intentant en tot
moment arranjar aquells elements que, per motius d’emergència, van transgredir els valors del paisatge.
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5. ESTRATÈGIES, CRITERIS I MESURES D’INTEGRACIÓ

5.1 ESTRATÈGIES D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA
Donat que la formalització de l’actuació ve determinada per unes preexistències i uns requisits funcionals i paisatgístics que es basen en la
correcta integració amb l’entorn, en aquest punt es vol remarcar l’elecció dels materials idonis per a formalitzar les decisions de projecte. L’elecció
dels materials s’ha basat en el respecte absolut per les característiques paisatgístiques de la Unitat de Paisatge analitzada, escollint tonalitats,
textures i materials totalment coherents amb l’entorn.

5.2 MESURES D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA: MATERIALITAT I SOLUCIONS ADOPTADES
Tal i com s’ha esmentat amb anterioritat, la materialitat del projecte no només ve determinada per la correcta integració amb l’entorn sinó que
també es té una especial sensibilitat per cohesionar les diferents actuacions paisatgístiques de Sallent, relacionant-les entre elles mitjançant una
visible coherència tectònica:

A) Talussos i vegetació
La superfície majoritària del projecte es resoldrà amb vegetació autòctona de la zona, de baixa necessitat hídrica i de fàcil manteniment. De fet, la
zona de plantació queda minimitzada perquè s’aprofita el talús vegetal existent, el qual ja constitueix la major part de la superfície verda del
projecte. El talús que separa el trànsit rodat dels vianants rebrà l’aigua de pluja provinent de la carretera C-1411.
B) Murs de gabions
Per a la contenció del nou talús vegetal es proposa un mur de gabions fet amb pedra de la cantera de Sallent a fi d’aconseguir la major integració
no només cromàtica sinó també mediambiental, ja que no esdevé una barrera per la fauna i la flora fluvial. Aquest mur sobresortirà 45cm respecte
el paviment asfàltic, creant així una bancada lineal que acompanyarà el camí peatonal al llarg de tot el seu recorregut. La decisió de contenir les
terres amb un mur de gabions també ve definida perquè esdevé un símil de la construcció amb pedra seca de la Unitat Paisatgística a la que es
troba l’actuació.
C) Mobiliari
El mobiliari proposat va directament relacionat amb la proposta constructiva de contenció de terres. En el mur de gabions lineal es fixaran unes
bancades de fusta enllistonada fixades en els punts de més interès paisatgístic per tal de propiciar-hi el descans i la contemplació del paisatge.
Aquest mateix sistema de banc es repetirà puntualment en cotes inferiors més pròximes al riu. D’aquesta manera es podrà gaudir més
intensament de la flora i la fauna fluvials.
D i E) Paviment
Per formalitzar el Passeig fluvial es proposa un paviment asfàltic executat amb el sistema chipping, que consisteix en la introducció de graves a la
mescla bituminosa. És un paviment continu, sense juntes, d’alta resistència i amb una aparença molt natural degut a l’aparició de grava polida a la
superfície. Aquest camí es confinarà amb perfils d’acer corten que potenciaran la idea de via ferroviària, els quals podran portar inscripcions que
facin referència a diferents elements del riu i del mirador.
F) La barana
Degut a la nova ubicació, la barana també formarà part de l’estètica principal de la façana fluvial. En estar a primera línia de riu serà molt més
visible des d’arreu i estarà més directament relacionada amb la vegetació fluvial. Per aquests motius es proposa la fusta com a material idoni per
executar-la. Addicionalment, gran part de les noves actuacions paisatgístiques de Sallent s’estan executant amb aquest material, fet que li donarà
un sentit d’unitat al paisatge sallentí en coherència amb la realitat natural de la Unitat.
A

B

C

D

E

F
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6. CONCLUSIONS
Com s’ha pogut comprovar, els criteris de disseny del present projecte urbanístic s’han basat en tot moment entorn a uns objectius de qualitat
paisatgística, identificant i posant en valor els elements que doten d’identitat pròpia el paisatge fluvial, industrial i salí que envolta l’àmbit de
projecte. S’han respectat i potenciat els valors paisatgístics a fi de dotar l’emplaçament d’un sentit de globalitat i integració paisatgística a petita i
gran escala.
A grans trets, s’ha potenciat l’existència de vegetació i espais verds més en relació amb l’espai fluvial per garantir no només el gaudi dels visitants
sinó també el coneixement de la realitat paisatgística que els envolta. També es té una especial sensibilitat en la protecció de la fauna i flora de la
ribera existent. El projecte també parteix de la idea de revalorar uns espais naturals lligats a la presència d’aigua i uns paisatges fluvials del
Llobregat revalorats com a identificadors del paisatge i força motriu de la indústria tèxtil en el seu moment i ara reforçats en el seu paper de
connector paisatgístic i d’espai d’oci i gaudi social.
En aquest sentit, la morfologia del projecte també respon a evidenciar i observar el ric patrimoni de la indústria tèxtil i de la mineria salina posat en
valor i vinculat amb el paisatge on es troba això com remarcar uns elements arquitectònics medievals de valor patrimonial destacable com els
castells, ponts i els nombrosos murs de pedra seca ben conservats i integrats en el seu context.
Finalment, el projecte promou la cultura i el coneixement d’un paisatge de gran valor històric i paisatgístic, propiciant un itinerari mirador que
emfatitza les panoràmiques més rellevants i que permet descobrir els racons menys coneguts, però no per això menys interessants
paisatgísticament, i interactuar amb la diversitat i els matisos de la Conca Salina.

A Solsona, octubre de 2018,

Els arquitectes,
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

B-

MATERIALS

B0 -

MATERIALS BÀSICS

B01 -

LÍQUIDS

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció i
demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
Sorra de marbre blanc
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
De pedra calcària
De pedra granítica
Sorra per a confecció de morters
Sorra per a reblert de rases amb canonades
Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions

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 aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat
o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó, sempre que compleixi les
especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial en quantitats que puguin afectar
a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun
dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques:
Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5
Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)
Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)
Ciment tipus SR: <= 5 g/l (5.000 ppm)
Altres tipus de ciment: <= 1 g/l (1.000 ppm)
Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
Aigua per a formigó armat: <= 3 g/l (3.000 ppm)
Aigua per a formigó pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm)
Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l (3.000 ppm)
Hidrats de carboni (UNE 7132): 0
Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
Armat: <= 0,4% pes de ciment
En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:
Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)
Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització
dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article
27 de l'EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat.
____________________________________________________________________________

B0 -

MATERIALS BÀSICS

B03 -

GRANULATS

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius
que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
Classificació geològica.
Estudi de morfologia.
Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin
nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans,
o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:
Dimensió mínima permesa = 4 mm
Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
Coeficient de Los Ángeles: <= 40
Continguts màxims d'impureses:
Material ceràmic: <= 5% del pes
Partícules lleugeres: <= 1% del pes
Asfalt: <= 1% del pes
Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:

0%

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial
i R, reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
Armat: <= 0,4% pes de ciment
En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció
d'aigua >1%: <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Per formigons d'alta resistència: < 40
Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi
petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat
àlcali sílice o àlcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali carbonat,
s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos
¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦
¦ 4 mm ¦ 2 mm ¦ 1 mm ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦
0
¦
4
¦
16
¦
40
¦
70
¦
77
¦
(1)
¦
¦Inferior¦
15
¦
38
¦
60
¦
82
¦
94
¦
100
¦
100
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
Granulat gruixut:
Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
Granulat fí:
Granulat arrodonit: <= 6% en pes
Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes
Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 70
Resta de casos: >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%

B031 - SORRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0310020,B0310500,B0311010,B0315601.

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):
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Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
Referència a la norma (UNE-EN 12620)
Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
Designació del producte
Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
Data d'emissió del certificat
Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
Naturalesa del material
Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
Presència d'impureses
Detalls de la seva procedència
Altre informació que resulti rellevant

Granulat gruixut:
Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
Granulat fí:
Granulat arrodonit: <= 6% en pes
Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes
Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 16% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83130):
Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes
Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+-------------------------------------------------+
¦ Tamís
¦ Percentatge en ¦
Condicions
¦
¦ UNE 7-050 ¦ pes que passa
¦
¦
¦
mm
¦
pel tamís
¦
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦
5,00
¦
A
¦
A = 100
¦
¦
2,50
¦
B
¦ 60 <= B <= 100 ¦
¦
1,25
¦
C
¦ 30 <= C <= 100 ¦
¦
0,63
¦
D
¦ 15 <= D <= 70
¦
¦
0,32
¦
E
¦
5 <= E <= 50
¦
¦
0,16
¦
F
¦
0 <= F <= 30
¦
¦
0,08
¦
G
¦
0 <= G <= 15
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ Altres
¦
¦ C - D <= 50
¦
¦
condi- ¦
¦ D - E <= 50
¦
¦
cions
¦
¦ C - E <= 70
¦
+-------------------------------------------------+
Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials: <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més desfavorables que presumiblement
es puguin donar al lloc d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la justificació mitjançant els
assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant
el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat
a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.

OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental
del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat,
realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid
subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució
de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la
idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les
especificacions:
Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
Terrossos d'argila (UNE 7133).
Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).
Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
Assaig petrogràfic
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
Assaig d'identificació per raigs X.
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar
els assaigs corresponents.
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions
exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

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.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada
per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:
70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició
75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no compleixin l'especificació de l'equivalent
de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:
Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes
Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar
un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita,
i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.
S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús
no estructural.
____________________________________________________________________________

SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar
com a mínim les següents dades:
Identificació del subministrador
Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
Número de sèrie de la fulla de subministrament
Nom de la cantera
Data del lliurament
Nom del peticionari
Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
Quantitat de granulat subministrat
Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions
que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals
de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions
que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals
de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta,
embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:
Número d'identificació de l'organisme de certificació
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MATERIALS BÀSICS

B03 -

GRANULATS

B032 - SAULONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0321000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF.
Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o química. Han de poder barrejar-se amb aigua sense donar lloc a dissolucions
perjudicials per a l'estructura, per altres capes de ferm, o que puguin contaminar.
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres matèries estranyes.
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamís 0,40 (UNE 7050).
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta,
la que estableixi explícitament la DF.
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
Coeficient de desgast 'Los Angeles' (NLT-149): < 50
Índex CBR (NLT-111): > 20
Contingut de matèria orgànica: Nul
Mida del granulat:
Sauló garbellat: <= 50 mm
Sauló no garbellat: <= 1/2 gruix de la tongada
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

-

Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
Coeficient de Los Ángeles: <= 40
Continguts màxims d'impureses:
Material ceràmic: <= 5% del pes
Partícules lleugeres: <= 1% del pes
Asfalt: <= 1% del pes
Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.

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

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més desfavorables que presumiblement
es puguin donar al lloc d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els
següents assaigs d'identificació del material:
Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:
Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),
Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8)
I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9)
Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:
Determinació dels límits d'Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104)
Assaig Próctor Modificat (UNE 103501)
Humitat natural (UNE EN 1097-5)
Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:
Coeficient de desgast de 'Los Angeles' (UNE-EN 1097-2)
Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor.
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els materials són suficientment homogenis, o si en
el control de recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots consecutius.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del
material corresponent.

MATERIALS BÀSICS

B03 -

GRANULATS

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.
Contingut de formigó: > 95%
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible:
Drenatges
Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o Iib
Protecció de cobertes
Bases i subbases de paviments
GRANULATS RECICLATS MIXTES:
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements massissos > 1600 kg/m3.
Contingut de ceràmica: <= 10% en pes
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter: >= 95% en pes
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible:
Drenatges
Formigons en massa
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó.
Ús admissible:
Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:
Per a confecció de formigons
Per a drens
Per a paviments
Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2

____________________________________________________________________________

B0 -

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 PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES
Contingut de silicats inestables: Nul
Contingut de compostos fèrrics: Nul

B033 - GRAVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0332300,B0331Q10,B0330020.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:
Confecció de formigons
Confecció de barreges grava-ciment per a paviments
Material per a drenatges
Material per a paviments
El seu origen pot ser:
Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural
Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire
Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints d'una planta legalment autoritzada per al tractament
d'aquests residus
Els granulats naturals poden ser:
De pedra granítica
De pedra calcària
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els següents:
Granulats reciclats provinents de construcció de maó
Granulats reciclats provinents de formigó
Granulats reciclats mixtes
Granulats reciclats prioritariament naturals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius
que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
Classificació geològica.
Estudi de morfologia.
Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de construccions amb patologies estructurals,
com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta,
la que estableixi explícitament la DF.
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.
Diàmetre mínim: 98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans,
o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:
Dimensió mínima permesa = 4 mm
Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
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GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per a la confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial
i R, reciclat
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor que les següents dimensions:
0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la peça i una beina o armadura que
formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat)
1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º (amb la direcció de formigonat)
0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:
Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim
Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara),
amb TMA < 0,33 del gruix mínim
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer punt i el segon del paràgraf anterior.
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):
Per a graves calcàries i granítiques: <= 1,5% en pes
Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals: < 3%
Per a granulats reciclats mixtos: < 5%
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1):
Granulats naturals <= 1% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
Granulats naturals: <= 1% en pes
Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes
Granulats reciclats mixtos: <= 1% en pes
Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes
Altres granulats: <= 0,4% en pes
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
Granulats naturals: <= 0,8% en pes
Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració: <= 0,05% en massa
Formigó pretesat: <= 0,03% en massa
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
Armat: <= 0,4% pes de ciment
En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0%
Contingut d'ió Cl-:
Granulats reciclats mixtos: < 0,06%
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos: < 0,5%
Altres granulats: Nul
Contingut de restes d'asfalt:
Granulat reciclat mixt o provinent de formigó: < 0,5%
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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
petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat
àlcali sílice o àlcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali carbonat,
s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin
nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE

que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals
de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions
que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals
de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta,
embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:
Número d'identificació de l'organisme de certificació
Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
Referència a la norma (UNE-EN 12620)
Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
Designació del producte
Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
Data d'emissió del certificat
Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
Naturalesa del material
Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
Presència d'impureses
Detalls de la seva procedència
Altre informació que resulti rellevant
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.

GRAVA PER A DRENATGES:
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes
d'argila, margues o altres materials estranys.
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició
granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.
Plasticitat: No plàstic
Coeficient de desgast (assaig 'Los Ángeles' UNE-EN 1097-2): <= 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): > 30
Condicions generals de filtratge:
F15/d85: < 5
F15/d15: < 5
F50/d50: < 5
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de la proporció x% del terreny a drenar)
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:
F60/F10: <20
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:
Per a tubs perforats: F85/Diàmetre de l'orifici: > 1
Per a tubs amb juntes obertes: F85/ Obertura de la junta: > 1,2
Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2
Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda
es col·locarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar
al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils.
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament
a la corba granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 mm.
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de complir, a més de les condicions generals de filtre,
la condició: F15 > 1 mm.
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1
mm > F15 > 0,4 mm
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions:
Mida màxima de l'àrid: Entre 20 mm i 80 mm
Coeficient d'uniformitat: F60/F10 < 4
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui inferior al 2% (UNE 103502).
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.

OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental
del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat,
realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid
subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució
de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la
idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les
especificacions:
Índex de llenques (UNE-EN 933-3).
Terrossos d'argila (UNE 7133)
Partícules toves (UNE 7134)
Coeficient de forma (UNE EN 933-4)
Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).
Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)
Assaig petrogràfic
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).
Assaig d'identificació per raigs X.
Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent.
Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant la seva execució, es realitzaran els següents
assaigs d'identificació del material:
Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)
Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)
Desgast de 'Los Ángeles' (UNE EN 1097-2)
S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de contenir:
Classificació geològica
Estudi de morfologia
Aplicacions anteriors
Assaigs d'identificació del material
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

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 5.2-1C «Drenaje superficial».
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar
com a mínim les següents dades:
Identificació del subministrador
Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
Número de sèrie de la fulla de subministrament
Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat
Data del lliurament
Nom del peticionari
Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
Quantitat de granulat subministrat
Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment
de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús
del material corresponent en l'execució del reblert.
____________________________________________________________________________
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B034 - REBUIGS DE PEDRERA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0342500,B034PS2R.
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Projecte d'urbanització i millora del Passeig de l'Estació de Sallent
Passeig de l'Estació - Sallent de Bages
Propietat: Ajuntament de Sallent
Arquitectes: Feu i Godoy Arquitectes SLP

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de l'Estació de Sallent
Passeig de l'Estació - Sallent de Bages
Propietat: Ajuntament de Sallent
Arquitectes: Feu i Godoy Arquitectes SLP

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE-EN 1744-1, en cas que el material estigui en contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5%
A la resta: < 1%
Contingut de sulfats solubles en aigua (SO3), segons UNE-EN 1744-1, en cas d'àrids reciclats procedents de demolicions de formigó: < 0,7%
Proporció de partícules total i parcialment triturades de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir el fixat a la taula 510.1.a del PG3
vigent.
Proporció de partícules totalment arrodonides de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir el fixat a la taula 510.1.b del PG3 vigent.
Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: < 35
Coeficient de desgast 'Los Angeles', segons UNE-EN 1097-2:
Categoria de trànsit pesat T00 a T2:
Àrids per a tot-u: < 30
Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 35
Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:
Àrids per a tot-u: < 35
Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 40
Contingut de fins de l'àrid gruixut que passa pel tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-1: < 1% en massa
Equivalent de sorra (SE4)(Annex A de l'UNE-EN 933-8):
Fracció 0/4 del material:
T00 a T1: > 40
T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35
Vorals de T3 i T4: > 30
Blau de metilè (Annex A de la UNE-EN 933-9) en cas d'incompliment de l'equivalent de sorra:
Fracció 0/0,125 del material: < 10 g/kg i a més:
T00 a T1: > 35
T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30
Vorals de T3 i T4: > 25
Plasticitat:
Categoria de trànsit pesat T00 a T4: No plàstic, segons UNE 103103 i UNE 103104
Vorals sense pavimentar de les categories T32, T41 i T42:
Índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: < 10
Límit líquid, segons UNE 103103: < 30
Granulometria, segons UNE-EN 933-1, estarà compresa entre els següents valors:
+------------------------------------------------+
¦
¦ Tamisatge ponderal acumulat (%) ¦
¦Tamís UNE-EN¦-----------------------------------¦
¦ 933-2 (mm) ¦
ZA 0/32 ZA 0/20 ZAD 0/20
¦
¦------------¦-----------------------------------¦
¦
40
¦
100
--¦
¦
32
¦
88-100
100
100
¦
¦
20
¦
65-90
75-100
65-100
¦
¦
12,5
¦
52-76
60-86
47-78
¦
¦
8
¦
40-63
45-73
30-58
¦
¦
4
¦
26-45
31-45
14-37
¦
¦
2
¦
15-32
20-40
0-15
¦
¦
0,500
¦
7-21
9-24
0-6
¦
¦
0,250
¦
4-16
5-18
0-4
¦
¦
0,063
¦
0-9
0-9
0-2
¦
+------------------------------------------------+
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm, segons UNE-EN 933-2, ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda pel tamís 0,250 mm, segons UNE-EN
933-2.
Si el material procedeix de reciclatge de residus de construcció i demolició, haurà de complir:
Pèrdua en l'assaig de sulfat de magnesi, segons UNE-EN 1367-2: < 18%
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir:
Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5%
Índex granulomètric d'envelliment segons NLT-361: < 1%
Contingut de calç lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5%
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir:
Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul
Les característiques essencials del tot-u per a ús en capes estructurals de ferms, establertes a la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242, compliran
amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.

Mescla de granulats, totalment o parcialment matxucats, provinents de pedrera.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per elements nets, sòlids, resistents, d'uniformitat raonable, sense pols, argila o d'altres matèries estranyes.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineixi a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi
consta, la que estableixi explícitament la DF
Ha de complir les condicions addicionals que constin a la partida d'obra en què intervingui.
La pedra no s'ha de desfer amb l'exposició a l'aigua o l'intempèrie.
Capacitat d'absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 2% en pes
MATERIAL PER A REBLERT DE GABIONS:
Les pedres han de ser de la grandària indicada a la DT i en tot cas de diàmetre superior al pas de malla.
Ha de ser dura, sana, no ha de contenir cap agent de tipus corrosiu.
Ha de ser de forma regular.
Dimensió de les arestes: 10 a 20 cm
Coeficient de desgast 'Los Ángeles' (UNE-EN 1097-2): < 50%
Densitat: >= 2,2 t/m3
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
De manera que no s'alterin les seves condicions. S'ha de distribuir al llarg de la zona de treball.
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
MATERIAL PER A REBLERT DE GABIONS:
* UNE 36730:2006 Gaviones y gaviones recubrimiento de enrejado de malla hexagonal de alambre de acero galvanizado o galvanizado y recubierto de
PVC.
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Abans de l'iniciï de les obres, s'haurà de demanar al contractista, un informe de la pedrera, amb les següents dades:
Classificació geològica.
Pes específic de la pedra
Resistència al desgast dels àrids
Estudi de la morfologia.
Prova d'absorció en aigua
OPERACIONS DE CONTROL:
Recepció de l'informe de característiques de la pedrera. Reblert de pedra natural o grava de pedrera
Cada 500 m3 de material de reblert, es realitzaran els assaigs de:
Comprovació de la granulometria del material
Resistència al desgast dels àrids
Absorció d'aigua
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:
La pedra utilitzada en el reblert de gabions ha de complir estrictament les condicions exigides. En cas de dubte, caldrà un anàlisi petrogràfic
del material.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

____________________________________________________________________________

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de
vehículos.

B037 - TOT-U

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes.

B037R000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

Material granular de granulometria contínua.
S'han considerat els tipus següents:
Tot-u natural: format bàsicament per partícules no triturades procedents de graveres o dipòsits naturals, sòls naturals o una barreja de tots
dos.
Tot-u artificial: compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o de grava natural.
Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta,
la que estableixi explícitament la DF.
El granulat ha de tenir forma arrodonida o polièdrica, i ha de ser net, resistent i de granulometria uniforme.
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota les condicions possibles més desfavorables.
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
Els materials estaran exempts de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa on es col·loqui.
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:
S'utilitzarà tot-u artificial compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o de grava natural.
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes
inerts de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4, sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides a l'article 510
del PG3 vigent.
Composició química:
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Per a ús en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la norma UNE-EN 13242.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*.
* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*.
* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents:
Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol normalitzat del Marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent
informació:
Número d'identificació de l'organisme notificat (només per al sistema 2+).
Nom o marca d'identificació i direcció inscrita del fabricant.
Dos últims dígits de l'any en que s'ha imprès el marcatge CE.
Número de certificat de control de producció de fàbrica (només per al sistema 2+).
Referència a la norma EN 13242.
Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...i ús previst.
Informació de les característiques essencials de la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242.
OPERACIONS DE CONTROL:
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El control de recepció del material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert a la DT.
S'ha d'examinar el material i es rebutjarà el que a primera vista contingui matèries estranyes o mides superiors al màxim acceptat en la fórmula
de treball.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat
per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE
quan sigui pertinent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.)
es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest
cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció
si ho creu convenient.
En el cas d'àrids fabricats en el propi lloc de construcció de l'obra, de cada procedència es prendran mostres, segons UNE-EN 932-1 i per a cadascuna
d'elles es determinarà:
Assaig granulomètric, segons UNE-EN 933-1.
Límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104.
Coeficient de 'Los Angeles', segons UNE-EN 1097-2.
Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons Annex A de la UNE-EN 933-9.
Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3.
Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5.
Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.
Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.
Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.
En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es realitzaran els següents assaigs d'identificació i caracterització del material:
Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:
Assaig granulomètric, segons UNE EN 933-1.
Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.
Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:
Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13.286-2.
Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons Annex A de la UNE-EN 933-9.
En el seu cas, límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104.
Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.
Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:
Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3.
Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5.
Coeficient de 'Los Angeles', segons UNE-EN 1097-2.
Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els materials són suficientment homogenis, o si en
el control de recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots consecutius.

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
+------------------------------------------------------+
¦
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
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
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de
197-1.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del mesclador. En els altres casos es podran prendre mostres en els aplecs
i es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig .
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del
material corresponent.
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i addicions:

IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components
la norma UNE-EN 197-1.
durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN

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.

B051 - CIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B051E201,B0512401.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un
procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:
Ciments comuns (CEM)
Ciments d'aluminat de calci (CAC)
Ciments blancs (BL)
Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els
materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de
la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o
bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un formigó que conservi la seva
traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat
de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
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
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CIMENTS BLANCS (BL):
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns)
i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117): >= 85
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb
Requisits Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les
mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les
mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb
Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦
I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦
II/A-S
¦
¦
¦
II/B-S
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice
¦
II/A-D
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦
II/A-P
¦
¦
¦
II/B-P
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦
II/A-V
¦
¦ volants
¦
II/B-V
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦
III/A
¦
¦ forn alt
¦
III/B
¦
¦
¦
III/C
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦
IV/A
¦
¦
¦
IV/B
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A
¦
+------------------------------------------------------+
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir són les
corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra,
de manera que no s'alterin les seves condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos
Classes 42,5 : 2 mesos
Classes 52,5 : 1 mes
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs
d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar
els assaigs de comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat,
quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i
que no resulti homogènia en el seu aspecte o color.
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec
existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros
para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos
para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación
de la Directiva 89/106/CEE.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación
de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

B0552470.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció,
- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció:
- Sistema 1+: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció
nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
número del certificat CE de conformitat
les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE
indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades atenent a les seves especificacions
tècniques
referència a la norma armonitzada corresponent
designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe resistent
en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu
emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:
el símbol normalitzat del marcatge CE
en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge
referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
número de referència de la comanda
nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament
designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08
quantitat que es subministra
en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE
data de subministrament
identificació del vehicle que el transporta

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
número de referència de la comanda
nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament
designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
quantitat que es subministra
identificació del vehicle que transporta el ciment
en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE
En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació:
nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)
condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
Inici i final d'adormiment
Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
OPERACIONS DE CONTROL:
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:
Una primera fase de comprovació de la documentació
Una segona fase d'inspecció visual del subministrament
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques
físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris.
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació
estarà compresa per:
Albarà o full de subministrament.
Etiquetatge
Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret 1313/1988
Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat.
Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements del distintiu.
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions
o barreges indesitjades.
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho estableixi per haver donat resultats
no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.
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B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3.
S'han considerat els tipus següents:
Emulsions bituminoses
Betum asfàltic
Betum modificat amb polímers
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un lligant hidrocarbonat i eventualment un polímer en una
solució aquosa, amb un agent emulsionant.
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat pràcticament no volàtil, obtingut a partir del cru de petroli o d'asfalts naturals, soluble en toluè,
i amb viscositat elevada a temperatura ambient.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els
materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de
la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o
bé altres distintius de la Comunitat Europea.
EMULSIONS BITUMINOSES:
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat.
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques.
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva consistència original mitjançant una agitació moderada.
No ha de ser inflamable.
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA:
Càrrega de partícules: Polaritat positiva
No contindran quitrans, substàncies derivades de la destil·lació de productes carbonosos (hulla o d'altres), o betums oxidats.
La denominació de les emulsions bituminoses s'expresarà d'acord amb l'UNE-EN 13808 segons el següent format: C _% Lligant_B_P_F_C.
Trencament_Aplicació
C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiònica.
% Lligant: Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428.
B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfàltic.
P: Nomès si s'incorporen polímers.
F: Nomès si incorpora un contingut de fluidificant superior al 3%.
C.Trencament: Nombre d'una xifra (2 a 10) indica la classe de comportament al trencament, segons UNE-EN 13075-1.
Aplicació: Abreviació del tipus d'aplicació de l'emulsió:
ADH: reg d'adherència
TER: reg termoadherent
CUR: reg de curat
IMP: reg d'imprimació
MIC: microaglomerat en fred
REC: reciclat en fred
Les emulsions catiòniques a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808:
En regs d'adherència: C60B3 ADH, C60B2 ADH
En regs termoadherents: C60B3 TER, C60B2 TER
En regs d'imprimació: C60BF4 IMP, C50BF4 IMP
En regs de curat: C60B3 CUR, C60B2 CUR
En microaglomerats en fred: C60B4 MIC, C60B5 MIC
En reciclats en fred: C60B5 REC
Les emulsions catiòniques modificades a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808:
En regs d'adherència: C60BP3 ADH, C60BP2 ADH
En regs termoadherents: C60BP3 TER, C60BP2 TER
En microaglomerats en fred: C60BP4 MIC, C60BP5 MIC
Característiques de les emulsions bituminoses catiòniques, segons UNE-EN 13808:
Taula 214.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques
+-------------------------------------------------------------------------------+
¦Denominació
¦C60B3 ¦C60B3 ¦C60B3 ¦C60BF4 ¦C50BF4 ¦C60B4 ¦C60B5 ¦
¦UNE-EN 13808
¦ADH
¦TER
¦CUR
¦IMP
¦IMP
¦MIC
¦REC
¦
¦-------------------------------------------------------------------------------¦
¦Caracterís¦ UNE-¦U¦
Assajos sobre l'emulsió original
¦
¦tiques
¦ EN ¦ ¦
¦
¦--------------¦---- ¦-¦--------------------------------------------------------¦
¦Índix
¦13075¦ ¦70-155 ¦70-155 ¦70-155 ¦110-195¦ 110-195¦110-195¦>170
¦
¦Trencament
¦ -1 ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe4¦Classe4 ¦Classe4¦Classe5¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Contingut
¦1428 ¦%¦58-62 ¦58-62 ¦58-62 ¦58-62 ¦48-52
¦58-62 ¦58-62 ¦
¦lligant(aigua)¦
¦ ¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6 ¦Classe6¦Classe6¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
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¦Contin.fluid. ¦1431 ¦%¦<=2,0 ¦<=2,0 ¦<=2,0 ¦<=10,0 ¦5-15
¦<=2,0 ¦<=2,0 ¦
¦destil·lació ¦
¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe6¦Classe7 ¦Classe2¦Classe2¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Temps fluèn- ¦12846¦s¦40-130 ¦40-130 ¦40-130 ¦15-70 ¦15-70
¦15-70 ¦15-70 ¦
¦cia(2mm,40ºC) ¦ -1 ¦ ¦Classe4¦Classe4¦Classe4¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Residu tamís ¦1429 ¦%¦<=0,1 ¦<=0,1 ¦<=0,1 ¦<=0,1 ¦<=0,1
¦<=0,1 ¦<=0,1 ¦
¦(tamís 0,5 mm)¦
¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2 ¦Classe2¦Classe2¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Tendència(7d) ¦12847¦%¦<=10
¦<=10
¦<=10
¦<=10
¦<=10
¦<=10
¦<=10
¦
¦sedimentació ¦
¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Adhesivitat
¦13614¦%¦>=90
¦>=90
¦>=90
¦>=90
¦>=90
¦>=90
¦>=90
¦
¦
¦
¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦
+-------------------------------------------------------------------------------+
Taula 214.3.b Especificacions del Betum asfàltic residual
+----------------------------------------------------------------------------------+
¦Denominació UNE-EN
¦C60B3 ¦C60B3 ¦C60B3 ¦C60BF4 ¦C50BF4 ¦C60B4 ¦C60B5
¦
¦13808
¦ADH
¦TER
¦CUR
¦IMP
¦IMP
¦MIC
¦REC
¦
¦--------------------------¦-------------------------------------------------------¦
¦Caracterís¦UNE- ¦ U ¦
Assajos sobre lligant residual
¦
¦tiques
¦EN
¦
¦
¦
¦----------------------------------------------------------------------------------¦
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1
¦
¦----------------------------------------------------------------------------------¦
¦Penetració
¦1426 ¦0,1mm¦<=330 ¦<=50
¦<=330 ¦<=330 ¦<=330 ¦<=100 ¦<=330 ¦
¦25ºC
¦
¦
¦Classe7¦Classe2¦Classe7¦Classe7¦Classe7¦Classe3¦Classe7¦
¦----------------------------------------------------------------------------------¦
¦Penetració
¦1426 ¦0,1mm¦
¦
¦
- ¦>300
¦>300
¦
- ¦
¦
¦15ºC
¦
¦
¦
¦
¦
¦Class10¦Class10¦
¦
¦
¦--------------¦-----¦-----¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Punt de
¦1427 ¦ ºC ¦>=35
¦>=50
¦>=35
¦<=35
¦<=35
¦>=43
¦>=35
¦
¦reblaniment
¦
¦
¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦
¦----------------------------------------------------------------------------------¦
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització
¦
¦segons UNE-EN 13074-2
¦
¦----------------------------------------------------------------------------------¦
¦Penetració
¦1426 ¦0,1mm¦<=220 ¦<=50
¦<=220 ¦<=220 ¦<=270 ¦<=100 ¦<=220 ¦
¦25ºC
¦
¦
¦Classe5¦Classe2¦Classe5¦Classe5¦Classe6¦Clase3 ¦Classe6¦
¦--------------¦-----¦-----¦-------------------------------------------------------¦
¦Punt de
¦1427 ¦ ºC ¦>=35
¦>=50
¦>=35
¦<=35
¦<=35
¦>=43
¦>=35
¦
¦reblaniment
¦
¦
¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦
+----------------------------------------------------------------------------------+
Taula 214.4.a Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques modificades
+----------------------------------------------------------------------+
¦Denominació UNE-EN 13808
¦C60BP3
¦C60BP3
¦C60BP4
¦
¦
¦ADH
¦TER
¦MIC
¦
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦
¦Característiques
¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió original ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Índex de trencament
¦13075-1¦
¦70-155
¦70-155
¦110-195
¦
¦
¦
¦
¦Classe 3 ¦Classe 3 ¦classe 4 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Contingut de lligant ¦ 1428 ¦
%
¦58-62
¦58-62
¦58-62
¦
¦per contingut d'aigua ¦
¦
¦Classe 6 ¦Classe 6 ¦Classe 6 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Contingut fluid.
¦ 1431 ¦
%
¦<=2,0
¦<=2,0
¦<=2,0
¦
¦destil·lació
¦
¦
¦Classe 2 ¦Classe 2 ¦Classe 2 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Temps de fluència
¦ 12846 ¦
S
¦40-130
¦40-130
¦15-70
¦
¦(2 mm, 40ºC)
¦ -1
¦
¦Classe 4 ¦Classe 4 ¦Classe 3 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Residu tamís
¦ 1429 ¦
%
¦<=0,1
¦<=0,1
¦<=0,1
¦
¦(per tamís 0,5 mm)
¦
¦
¦Classe 2 ¦Classe 2 ¦Classe
¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Tendència a la
¦ 12847 ¦
%
¦<=10
¦<=10
¦<=10
¦
¦sedimentació (7D)
¦
¦
¦Classe 3 ¦Classe 3 ¦Classe 3 ¦
¦----------------------¦------ ¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Adhesivitat
¦ 13614 ¦
%
¦>=90
¦>=90
¦>=90
¦
¦
¦
¦
¦Clase 3
¦Classe 3 ¦Classe 3 ¦
+----------------------------------------------------------------------+
Taula 214.4.b Especificacions del lligant residual
+----------------------------------------------------------------------+
¦Denominació UNE-EN 13808
¦C60BP3
¦C60BP3
¦C60BP4
¦
¦
¦ADH
¦TER
¦MIC
¦
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦
¦Característiques
¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre lligant residual ¦
¦----------------------------------------------------------------------¦
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1
¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Penetració 25ºC
¦ 1426 ¦0,1 mm ¦<=330
¦<=50
¦<=100
¦
¦
¦
¦
¦Classe 7 ¦Classe 2 ¦Classe 3 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Punt de
¦ 1427 ¦ ºC
¦>=35
¦>=55
¦>=50
¦
¦reblaniment
¦
¦
¦Classe 8 ¦Classe 3 ¦Classe 4 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Cohesió per assaig
¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5
¦>=0,5
¦>=0,5
¦
¦pèndul
¦
¦
¦Classe 6 ¦Classe 6 ¦Classe 6 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Recuperació elàstica ¦ 13398 ¦
%
¦
DV
¦>=50
¦>=50
¦
¦,25ºC
¦
¦
¦Classe 1 ¦Classe 5 ¦Classe 5 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Residu per evaporació UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització
¦
¦UNE-EN 13074-2
¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Penetració 25ºC
¦ 1426 ¦0,1 mm ¦<=220
¦<=50
¦<=100
¦
¦
¦
¦
¦Classe 5 ¦Classe 2 ¦Classe 3 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Punt de
¦ 1427 ¦ ºC
¦>=43
¦>=55
¦>=50
¦
¦reblaniment
¦
¦
¦Classe 6 ¦Classe 3 ¦Classe 4 ¦
¦----------------------¦------ ¦-------¦-------------------------------¦
¦Cohesió per assaig
¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5
¦>=0,5
¦>=0,5
¦
¦pèndul
¦
¦
¦Classe 6 ¦Classe 6 ¦Classe 6 ¦
¦----------------------------------------------------------------------¦

¦Recuperació elàstica ¦ 13398 ¦
%
¦>=50
¦
DV
¦
DV
¦
¦,25ºC
¦
¦
¦Classe 5 ¦Classe 1 ¦Classe 1 ¦
+----------------------------------------------------------------------+
DV: Valor declarat per el fabricant.
BETUM ASFÀLTIC:
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència gairebé absoluta d'aigua, de manera que no formi escuma en escalfar-lo a la temperatura
d'ús.
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent, viscós i flexible a baixes temperatures.
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides.
Es considera els següents tipus de betums asfàltics:
Convencionals, segons UNE-EN 12591.
Durs, segons UNE-EN 13924.
Multigrau, segons UNE-EN 13924-2.
La denominació dels betums asfàltics convencionals i durs es composa de dos nombres representatius de la seva penetració mínima i màxima d'acord
amb l'UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta (/) segons el següent format: P.mín/P.màx.
P.mín: Penetració mínima.
P.màx: Penetració màxima.
La denominació dels betums asfàltics multigrau es composa de les lletres MG seguida de quatre nombres, els dos primers representatius de la seva
penetració mínima i màxima d'acord amb l'UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta (/); i el tercer i el quart, precedits d'un guió (-),
representatius del rang del punt de reblaniment segons l'UNE-EN 1427 separats per una barra a la dreta (/) segons el següent format: MG
P.mín/P.máx-R.mín/R.máx.
MG: Indicatiu que és un betum asfàltic multigrau.
P.mín: Penetració mínima.
P.màx: Penetració màxima.
R.mín: Punt de reblaniment mínim.
R.màx: Punt de reblaniment màxim.
Els betums asfàltics a emprar en obres de carreteres són els següents:
Betum asfàltic dur, segons UNE-EN 13924-2: B 15/25
Betum asfàltic convencional, segons UNE-EN 12591: B 35/50, B 50/70, B 70/100, B 160/220
Betum asfàltic multigrau, segons UNE-EN 13924-2: MG 35/50-59/69, MG 50/70-54/64
Característiques dels betums asfàltics, segons UNE-EN 12591, UNE-EN 13924, UNE-EN 13924-2:
Taula 211.2.a Requisits dels Betums asfàltics convencionals
+----------------------------------------------------------------------+
¦Característiques
¦ UNE-EN ¦Unitat¦ 35/50¦ 50/70¦70/100¦160/220¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Penetració a 25ºC
¦ 1426 ¦0,1mm ¦ 35-50¦ 50-70¦70-100¦160-220¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Punt de reblaniment
¦ 1427 ¦ ºC
¦ 50-58¦ 46-54¦ 43-51¦ 35-43 ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Resistèn-¦Canvi de massa ¦ 12607-1¦ %
¦ <=0,5¦ <=0,5¦<=0,8 ¦ <=1,0 ¦
¦cia enve-¦---------------¦--------¦----- ¦------¦------¦------¦-------¦
¦lliment ¦Penetra.reten ¦ 1426 ¦ %
¦ >=53 ¦ >=53 ¦ >=46 ¦ >=37 ¦
¦UNE-EN
¦---------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦12607-1 ¦Increm.P.Rebla.¦ 1427 ¦ ºC
¦ <=11 ¦ <=10 ¦ <=11 ¦ <=12 ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦
¦ 12591 ¦
¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5 ¦
¦Índex de Penetració
¦ 13924 ¦ ¦a +0,7¦a +0,7¦a+0,7 ¦a +0,7 ¦
¦
¦ Annex A¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Punt fragilitat Fraass
¦ 12593 ¦ ºC
¦ <=-5 ¦ <=-8 ¦<=-10 ¦ <=-15 ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Punt inflam.vaso abert
¦ISO 2592¦ ºC
¦ >=240¦ >=230¦>=230 ¦ >=220 ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Solubilitat
¦ 12592 ¦ %
¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0 ¦
+----------------------------------------------------------------------+
Taula 211.2.b Requisits dels Betums asfàltics durs i multigrau
+----------------------------------------------------------------------+
¦Característiques
¦ UNE-EN ¦Unitat¦ 15/25¦ MG 35/50-¦ MG 50/70-¦
¦
¦
¦
¦
¦
59/69 ¦
54/64 ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦
¦Penetració a 25ºC
¦ 1426 ¦0,1mm ¦ 15-25¦
35-50 ¦
50-70 ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦
¦Punt de reblaniment
¦ 1427 ¦ ºC
¦ 60-76¦
59-69 ¦
54-64 ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦
¦Resistèn-¦Canvi de massa ¦ 12607-1¦ %
¦ <=0,5¦
<=0,5 ¦
<=0,5 ¦
¦cia enve-¦---------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦
¦lliment ¦Penetra.reten ¦ 1426 ¦ %
¦ >=55 ¦
>=50
¦
>=50
¦
¦UNE-EN
¦---------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦
¦12607-1 ¦Increm.P.Rebla.¦ 1427 ¦ ºC
¦ <=10 ¦
<=10
¦
<=10
¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦
¦
¦ 12591 ¦
¦De-1,5¦ De+0,1 ¦ De+0,1 ¦
¦Índex de Penetració
¦ 13924 ¦ ¦a +0,7¦ a +1,5 ¦ a +1,5 ¦
¦
¦ Annex A¦
¦
¦
¦
¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦
¦Punt fragilitat Fraass
¦ 12593 ¦ ºC
¦ TBR ¦
<=-8
¦
<=-12 ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦
¦Punt inflam.vaso obert
¦ISO 2592¦ ºC
¦ >=245¦
>=235 ¦
>=235 ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦
¦Solubilitat
¦ 12592 ¦ %
¦>=99,0¦ >=99,0 ¦ >=99,0 ¦
+----------------------------------------------------------------------+
TBR: S'informarà del valor.
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:
Lligant hidrocarbonat amb propietats reològiques modificades durant la seva fabricació per l'ús d'un o més polímers orgànics.
Es consideraran també com betums modificats:
Els fabricats amb polímers subministrats a granel.
Els que es fabriquen a l'indret d'us o en instal·lacions específiques independents.
Es consideren exclosos els obtinguts per addicions als granulats o al mesclador de la planta de fabricació a l'obra.
La denominació dels betums modificats amb polímers es composa de les lletres PMB seguides de tres nombres. Els dos primers representatius de la
seva penetració mínima i màxima d'acord amb l'UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta (/), i el tercer precedit d'un guió(-) representa el
punt de reblaniment segons l'UNE-EN 1427. En cas que el polímer utilitzat en la fabricació sigui majoritàriament cautxú reciclat de pneumàtics,
al final s'afegirà la lletra C, segons el següent format: PMB P.mín./P.màx.
PMB: Indicatiu que és un betum modificat amb polímers.
P.mín: Penetració mínima.
P.màx: Penetració màxima.
(-): Punt de reblaniment.
C: Polímer provinent del cautxú de pneumàtics reciclats.
Els betums modificats a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 14023 són:
PMB 10/40-70
PMB 25/55-65
PMB 45/80-60
PMB 45/80-65
PMB 45/80-75

Pàgina: 15

Pàgina: 16

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de l'Estació de Sallent
Passeig de l'Estació - Sallent de Bages
Propietat: Ajuntament de Sallent
Arquitectes: Feu i Godoy Arquitectes SLP

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de l'Estació de Sallent
Passeig de l'Estació - Sallent de Bages
Propietat: Ajuntament de Sallent
Arquitectes: Feu i Godoy Arquitectes SLP

PMB 75/130-60
Característiques dels betums modificats amb polímers, segons UNE-EN 14023:
Taula 212.2 Requisits dels Betums modificats amb polímers
+-----------------------------------------------------------------------------+
¦Denominació UNE-EN 14023
¦
PMB ¦ PMB ¦ PMB ¦ PMB ¦ PMB ¦ PMB ¦
¦
¦
10/ ¦ 25/ ¦ 45/ ¦ 45/ ¦ 45/ ¦
75 ¦
¦
¦ 40-70¦ 55-65 ¦ 80-60 ¦ 80-65¦ 80-75 ¦130-60 ¦
¦------------------------------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Característiques¦UNE-EN¦Unitat¦
Assajos sobre el betum original
¦
¦----------------¦------¦------¦----------------------------------------------¦
¦Penet.a 25ºC
¦ 1426 ¦0,1mm ¦ 10-40 ¦ 25-55 ¦ 45-80 ¦ 45-80¦ 45-80 ¦ 75-130¦
¦----------------¦------¦----- ¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Punt reblan.
¦ 1427 ¦ ºC
¦ >=70 ¦ >=65 ¦ >=60 ¦ >=65 ¦ >=75 ¦ >=60 ¦
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Cohesió. Força ¦13589 ¦j/cm2 ¦ >=2 ¦
>=2 ¦ >=2 ¦ >=3 ¦ >=3 ¦ >=1 ¦
¦ductilitat
¦13703 ¦
¦ a 15ºC¦ a 10ºC¦ a 5ºC ¦a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ a 5ºC ¦
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦P.fragil.Fraass ¦12593 ¦ ºC
¦ <=-5 ¦ <=-7 ¦ <=-12¦ <=-15¦ <=-15 ¦ <=-15 ¦
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Recup 25ºC
¦13398 ¦ %
¦ TBR ¦ >=50 ¦ >=50 ¦ >=70 ¦ >=80 ¦ >=60 ¦
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Esta¦Difer. ¦13399 ¦ ºC
¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦
¦bilitat ¦rebla. ¦ 1427 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦emmagat-¦-------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦zematge ¦Difer. ¦13399 ¦0,1mm ¦ <=9 ¦ <=9 ¦ <=9 ¦ <=9 ¦ <=13 ¦ <=13 ¦
¦(*)
¦penet. ¦ 1426 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Punt
¦ ISO ¦ ºC
¦ >=235 ¦ >=235 ¦ >=235 ¦>=235 ¦ >=235 ¦ >=220 ¦
¦d'inflamació
¦ 2592 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦----------------¦------¦------¦----------------------------------------------¦
¦
¦
¦
¦Durabilitat-Resistència envelliment EN 12607-1¦
¦----------------¦------¦------¦----------------------------------------------¦
¦Canvi de massa ¦12607 ¦ %
¦ <=0,8¦ <=0,8¦ <=1,0 ¦ <=1,0¦ <=1,0 ¦ <=1,0¦
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Penet.reten
¦ 1426 ¦ %
¦ >=60 ¦ >=60 ¦ >=60 ¦ >=60¦ >=60 ¦ >=60 ¦
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Increm.punt
¦ 1427 ¦ ºC
¦ <=8 ¦ <=8 ¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=10 ¦
¦reblaniment
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Dismin.punt
¦ 1427 ¦ ºC
¦
<=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦
<=5 ¦
¦reblaniment
¦
¦
¦
¦ <=5 ¦
¦
¦
¦
¦
+-----------------------------------------------------------------------------+
(*) Exigible a lligants que no es fabriquin “in situ”.
TBR: S'informarà del valor.
La viscositat del betum modificat amb polímers serà compatible amb la temperatura (T) de fabricació:
T < 190ºC per a betums amb punt de reblaniment mínim >= 70ºC.
T < 180ºC per a la resta.

BETUM ASFÀLTIC:
UNE-EN 12591:2009 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes para pavimentación.
UNE-EN 13924:2006 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de los betunes duros para pavimentación.
* UNE-EN 13924-2:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Marco para la especificación de los betunes especiales. Parte 2: Ligantes bituminosos multigrado.
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:
UNE-EN 14023:2010 Betunes y ligantes bituminosos. Estructura de especificaciones de los betunes modificados con polímeros.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable:
Betums asfàltics convencionals, betums modificats amb polímers i emulsions bituminoses:
- Productes per a construcció i tractament superficial de carreteres:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
Betums asfàltics durs:
- Productes per a construcció i manteniment de carreteres:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
Betums asfàltics multigrau:
- Productes per a construcció i manteniment de carreteres, aeroports i àrees pavimentades:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
Cada cisterna que arribi a l'obra s'acompanyarà d'albarà i informació de l'etiquetat i marcatge CE corresponent.
L'albarà ha d'incloure:
Nom i direcció de l'empresa subministradora.
Data de fabricació i subministrament.
Identificació del vehicle que ho transporta.
Quantitat subministrada.
Denominació comercial i tipus d'emulsió bituminosa, betum asfàltic o betum modificat subministrat.
Nom i direcció del comprador i destí.
Referència de la comanda.
L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure:
Símbol del marcatge CE.
Nombre d'identificació de l'organisme de certificació.
Nombre o marca identificativa i direcció del fabricant.
Dues últimes xifres de l'any en que es fixa el marcatge.
Nombre de referència de la declaració de prestacions.
Referència a la norma europea corresponent:
Emulsions bituminoses: segons EN 13808.
Betum asfàltic convencional: segons EN 12591.
Betum asfàltic dur: segons EN 13924.
Betum asfàltic multigrau: segons EN 13924-2.
Descripció del producte: nombre genèric, tipus i ús previst
Certificat del fabricant que l'emulsió o lligant, no conté en la seva composició quitrans, ni substàncies derivades de la destil·lació de productes
carbonosos, ni betums oxidats.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la DF que les comprovarà per tal que no es pugui alterar
la qualitat del material. De no obtenir-ne l'aprovació corresponent, es suspendrà l'utilització del contingut del tanc fins a la comprovació de
les característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la normativa vigent o al plec.
EMULSIONS BITUMINOSES:
Subministrament en cisternes, si aquestes han contingut altres líquids, hauran d'estar completament netes abans de la càrrega. Les cisternes disposaran
d'un element adient que permeti prendre mostres.
Emmagatzematge en un o diversos tancs aïllats entre si i amb boques de ventilació, comptaran amb aparells de mesura i seguretat, i disposaran de
vàlvula per a presa de mostres.
Les emulsions bituminoses de trencament lent (I.trencament 4 a 5), per a microaglomerats i reciclats en fred, es transportaran en cisternes completes
(>=90%), a temperatura < 50ºC.
En emulsions de trencament lent i termoadherents (TER) que s'emmagatzemin més de 7 dies, caldrà assegurar la seva homogeneïtat prèviament a la
posada a obra.
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per al transvasament
ràpid.
Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament de l'emulsió cal que estiguin disposades de tal manera que sigui fàcil netejar-les desprès
de cada aplicació.
BETUMS ASFÀLTICS I BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS:
Subministrament en cisternes calorífugues i amb termòmetres de control de la temperatura situats a llocs visibles. Ha de disposar d'un sistema
que permeti escalfar el betum quan per qualsevol anomalia la temperatura davalli fins a punt en que no pugui ser transportat, a més d'una vàlvula
per a poder prendre mostres.
Emmagatzematge en tancs aïllats entre si, amb ventilació i sistemes de control. Els tancs estaran calorifugats i proveïts de termòmetres visibles,
i dotats de sistema de calefacció que eviti que la temperatura fixada per al seu emmagatzematge es desviï més de deu graus Celsius (10ºC). Disposarà
d'una una vàlvula per a presa de mostres.
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per al seu
transvasament ràpid.
Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament del betum hauran d'estar calefactades i aïllades tèrmicament, i disposades per a ser netejades
fàcilment desprès de cada aplicació.
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:
El subministrador del lligant haurà d'aportar informació sobre el rang de temperatura, el temps màxim d'emmagatzematge i la necessitat
d'homogeneïtzació, o no, en el transport i emmagatzematge.
Si no compleixen amb els valors d'estabilitat a l'emmagatzematge indicats a la taula 212.2 del PG-3, els mitjans de transport i emmagatzematge
disposaran de sistema d'homogeneització.
En lligants susceptibles de sedimentació, els tancs d'emmagatzematge hauran de ser d'eix vertical, amb sistema d'agitació i recirculació, i sortida
inferior amb forma troncocònica.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS BITUMINOSES
L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents característiques essencials incloses a la norma UNE-EN 13808:
Viscositat, segons UNE-EN 12846-1.
Adhesivitat, segons UNE-EN 13614.
Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1.
Estabilitat mescla amb ciment, segons UNE-EN 12848.
Característiques del lligant residual per evaporació, segons UNE-EN 13074-1:
Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25ºC, segons UNE-EN 1426).
Consistència a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427).
Cohesió lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 13588).
Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització segons UNE-EN 13074-2:
Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia (penetració retinguda, segons UNE-EN 1426).
Durabilitat consistència temperatura de servei elevada (increment punt reblaniment, segons UNE-EN 1427).
Durabilitat cohesió en emulsions bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 13588).
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BETUMS ASFÀLTICS I MODIFICATS:
L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents característiques essencials incloses a la norma corresponent, UNE-EN 12591,
UNE-EN 13924, UNE-EN 13924-2, UNE-EN 14023:
Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25ºC, segons UNE-EN 1426).
Consistència a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427).
Dependència de la consistència amb la temperatura (segons UNE-EN 12591, UNE-EN 13924 o UNE-EN 13924-2).
Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia i elevada (resistència al envelliment, segons UNE-EN 12607-1):
Penetració retenida, segons UNE-EN 1426.
Increment del punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427.
Canvi de massa, segons UNE-EN 12607-1.
Punt de fragilitat Fraass, segons UNE-EN 12593, en betums convencionals, multigrau o modificats amb polímers.
Cohesió, força-ductilitat, segons UNE-EN 13589 i UNE-EN 13703, en betums modificats amb polímers.
Recuperació elàstica a 25ºC, segons UNE-EN 13398, en betums modificats amb polímers.
El subministrador haurà d'aportar informació sobre:
Temperatura màxima d'escalfament.
Rang de temperatura de la mescla i compactació.
Temps màxim d'emmagatzematge.
En Betums modificats amb polímers es podran demanar addicionalment el valor d'estabilitat a l'emmagatzematge segons l'UNE-EN 13399 per a verificar
la validesa dels sistemes de transport i emmagatzematge.
OPERACIONS DE CONTROL:
Control de recepció:
Verificació documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el Marcatge CE son conforme a les
especificacions exigides.
Control addicional:
Verificació de les característiques especificades a l'apartat 1 d'aquest Plec, quan ho requereixi la DF, amb una freqüència d'1 vegada al mes
i almenys 3 vegades durant l'execució de l'obra, per a cada tipus i composició d'emulsió o lligant.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de
vehículos.
EMULSIÓ BITUMINOSA:
UNE-EN 13808:2013 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas.
UNE-EN 13808:2013/1M:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas.
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OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES:
Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú):
Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430.
Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425.
Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1.
Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428.
Tamisatge, segons UNE-EN 1429.
Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1.
Control en el moment d'utilització:
Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430.
Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425.
Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1.
Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428.
Tamisatge, segons UNE-EN 1429.
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Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1.
Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies o > 7 dies per a emulsions de trencament lent o termoadherents:
Tamisatge, segons UNE-EN 1429.
Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428.

TM: Grandària màxima del granulat en mm.
A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades
del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de grandària
màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també,
la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades que el subministrador
hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del
ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per la seva confecció.
En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar
el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar
els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d'edat els valors resultants de
la fórmula següent:
fcm (t) = ßcc(t)·fcm
ßcc = exp s [1 (28/t)1/2]
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s: coeficient
en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i
d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
Formigons en massa >= 20 N/mm2
Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN
197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)
Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B
(UNE-EN 197-1)
Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2),
i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
Formigons en massa (HM):
2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a).
La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació
aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
Formigó en massa: <= 0,65
Formigó armat: <= 0,65
Formigó pretesat: <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
Consistència seca: 0 - 2 cm
Consistència plàstica: 3 - 5 cm
Consistència tova: 6 - 9 cm
Consistència fluida: 10-15 cm
Consistència líquida: 16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
Armat: <= 0,4% pes de ciment
En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
Assentament en el con d'Abrams:
Consistència seca: Nul
Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
Consistència fluida: ± 2 cm
Consistència líquida: ± 2 cm

OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS ASFÀLTICS:
Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú):
Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426.
Control a l'entrada del mesclador:
Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426.
Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427.
Índex de penetració, segons Annex A UNE-EN 12591, UNE-EN 13924 o UNE-EN 13924-2.
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS:
Control de recepció sobre el betum subministrat en cisternes (quan la DF ho consideri oportú) o sobre el fabricat en obra:
Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426.
Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427.
Recuperació elàstica, segons UNE-EN 13398.
Control a l'entrada del mesclador:
Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426.
Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427.
Recuperació elàstica, segons UNE-EN 13398.
Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies:
Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426.
Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427.
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES:
Control de recepció:
2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament al
Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim de 15 dies
en cas que sigui necessari.
Control en el moment d'utilització:
Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:
Quantitat de 30 t.
Fracció diària, o fracció setmanal en cas d'ocupació en regs d'adherència, imprimació i curat.
2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament al
Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim de 15 dies
en cas que sigui necessari.
Control addicional:
2 mostres, una de la part superior i l'altra de la part inferior del tanc d'emmagatzematge.
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS ASFÀLTICS:
Control de recepció:
2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament al
Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar assaigs de
Control a l'entrada del mesclador:
Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: quantitat de 300 t.
2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada lot, en el punt situat entre la sortida del
mesclador.
Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar assaigs de

tanc d'emmagatzematge.
per a realitzar assaigs de contrast,

tanc d'emmagatzematge.
per a realitzar assaigs de contrast,

tanc d'emmagatzematge.
contrast, en cas que sigui necessari.
tanc d'emmagatzematge i l'entrada del
contrast, en cas que sigui necessari.

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS:
Control de recepció en betums subministrats en cisterna:
2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament al tanc d'emmagatzematge.
Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.
Control de recepció en betums fabricats en obra:
2 mostres cada 50 t de betum fabricat i com a mínim 2 cada jornada de treball. Es prendran de la canonada de sortida de la instal·lació de
fabricació del lligant.
Control a l'entrada del mesclador:
Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: quantitat de 300 t.
2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada lot, en el punt situat entre la sortida del tanc d'emmagatzematge i l'entrada del
mesclador.
Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin alguna de les especificacions establertes a les taules
de l'article corresponent del PG-3.
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FORMIGONS DE COMPRA

B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B064300C,B064300B,B064E26C,B064500B,B064500C.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol
4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
Consistència
Grandària màxima del granulat
Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat
R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca
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FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS 'IN SITU'
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
<= 32 mm
<= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
Contingut de ciment:
Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
Formigons submergits: >= 375 kg/m3
Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦ Assentament con
¦
Condicions
¦
¦
d'Abrams(mm)
¦
d'ús
¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦
130 <= H <= 180 ¦ - Formigó abocat en sec
¦
¦
H >= 160
¦ - Formigó bombejat, submergit o
¦
¦
¦
abocat sota aigua amb tub tremie
¦
¦
H >= 180
¦ - Formigó submergit, abocat sota
¦
¦
¦
fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
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El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar
embussos als tubs de formigonar.

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran
a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada, o es disposa
de suficient experiència en el seu ús.
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració
d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim:
Volum de formigonament: <= 100 m3
Elements o grups d'elements que treballen a compressió:
Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2
Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2
Massissos:
Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació.
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del
nivell de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. La conformitat de
la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica
real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
i que s'utilitzin en:
Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior
a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦ Grandària
¦ Contingut ¦
¦ màxima del ¦ mínim de ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦
32
¦
350
¦
¦
25
¦
370
¦
¦
20
¦
385
¦
¦
16
¦
400
¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
<= 32 mm
<= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:
Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
Formigons submergits: >= 375 kg/m3
Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar
embussos als tubs de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució).
Aquesta fórmula inclourà:
La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm;
i 0,063 mm UNE EN 933-2.
La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó
fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.
Toleràncies:
Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència
a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire
ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari,
s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs:
Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)
Terrossos d'argila (UNE 7133)
Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)
Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:
Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)
Substàncies perjudicials (EHE)
Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1)
Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
Consistència (UNE 83313)
Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda.

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.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural
DB-SE.

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series
de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre
2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb:
Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 1
Altres casos: N >= 3
Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50
Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 1
Altres casos: N >= 4
Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 2
Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors
mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà
com un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot
a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x K2rN
>= fck
on:
f(x) Funció d'acceptació
x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
K2 Coeficient:
Coeficient:
Número de pastades:
3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1)
x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de forma contínua per la mateixa
central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1) K3s35* >=
fck.
On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts
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FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
Identificació del subministrador
Número de sèrie de la fulla de subministrament
Data i hora de lliurament
Nom de la central de formigó
Identificació del peticionari
Quantitat de formigó subministrat
Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
Resistència a la compressió
Tipus de consistència
Grandària màxima del granulat
Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08
Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
Contingut de ciment per m3
Relació aigua/ciment
Tipus, classe i marca del ciment
Contingut en addicions
Contingut en additius
Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
Identificació del ciment, additius i addicions
Designació específica del lloc de subministrament
Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
Hora límit d'us del formigó
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està compresa dins del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades
les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior
a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.
S'acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament
Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat

Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d'edat els valors resultants de
la fórmula següent:
fcm (t) = ßcc(t)·fcm
ßcc = exp s [1 (28/t)1/2]
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s: coeficient
en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i
d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
Formigons en massa >= 20 N/mm2
Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN
197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)
Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B
(UNE-EN 197-1)
Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2),
i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
Formigons en massa (HM):
2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a).
La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació
aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
Formigó en massa: <= 0,65
Formigó armat: <= 0,65
Formigó pretesat: <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
Consistència seca: 0 - 2 cm
Consistència plàstica: 3 - 5 cm
Consistència tova: 6 - 9 cm
Consistència fluida: 10-15 cm
Consistència líquida: 16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
Armat: <= 0,4% pes de ciment
En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
Assentament en el con d'Abrams:
Consistència seca: Nul
Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
Consistència fluida: ± 2 cm
Consistència líquida: ± 2 cm

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Interpretació dels assaigs característics:
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de
la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà
d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.
Interpretació dels assaigs de control de resistència:
El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:
Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una
penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació.
Assaigs d'informació:
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306)
a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta
si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:
Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.
Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble
de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes fabricades amb un formigó
de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar
la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
2 sèries: 0,88
3 sèries: 0,91
4 sèries: 0,93
5 sèries: 0,95
6 sèries: 0,96
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat.
____________________________________________________________________________
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MATERIALS BÀSICS
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FORMIGONS DE COMPRA

B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B065E76B,B065960B.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol
4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
Consistència
Grandària màxima del granulat
Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat
R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca
TM: Grandària màxima del granulat en mm.
A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades
del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de grandària
màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també,
la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades que el subministrador
hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del
ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per la seva confecció.
En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar
el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar
els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
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FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS 'IN SITU'
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
<= 32 mm
<= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
Contingut de ciment:
Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
Formigons submergits: >= 375 kg/m3
Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦ Assentament con
¦
Condicions
¦
¦
d'Abrams(mm)
¦
d'ús
¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦
130 <= H <= 180 ¦ - Formigó abocat en sec
¦
¦
H >= 160
¦ - Formigó bombejat, submergit o
¦
¦
¦
abocat sota aigua amb tub tremie
¦
¦
H >= 180
¦ - Formigó submergit, abocat sota
¦
¦
¦
fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar
embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦ Grandària
¦ Contingut ¦
¦ màxima del ¦ mínim de ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦
32
¦
350
¦
¦
25
¦
370
¦
¦
20
¦
385
¦
¦
16
¦
400
¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
<= 32 mm
<= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:
Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
Formigons submergits: >= 375 kg/m3
Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
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Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar
embussos als tubs de formigonar.

Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior
a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució).
Aquesta fórmula inclourà:
La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm;
i 0,063 mm UNE EN 933-2.
La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó
fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.
Toleràncies:
Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència
a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire
ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari,
s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs:
Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)
Terrossos d'argila (UNE 7133)
Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)
Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:
Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)
Substàncies perjudicials (EHE)
Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1)
Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
Consistència (UNE 83313)
Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda.

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.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural
DB-SE.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
Identificació del subministrador
Número de sèrie de la fulla de subministrament
Data i hora de lliurament
Nom de la central de formigó
Identificació del peticionari
Quantitat de formigó subministrat
Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
Resistència a la compressió
Tipus de consistència
Grandària màxima del granulat
Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08
Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
Contingut de ciment per m3
Relació aigua/ciment
Tipus, classe i marca del ciment
Contingut en addicions
Contingut en additius
Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
Identificació del ciment, additius i addicions
Designació específica del lloc de subministrament
Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
Hora límit d'us del formigó
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series
de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran
a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada, o es disposa
de suficient experiència en el seu ús.
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració
d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim:
Volum de formigonament: <= 100 m3
Elements o grups d'elements que treballen a compressió:
Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2
Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2
Massissos:
Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació.
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del
nivell de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. La conformitat de
la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica
real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
i que s'utilitzin en:
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre
2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb:
Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 1
Altres casos: N >= 3
Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50
Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 1
Altres casos: N >= 4
Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 2
Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors
mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà
com un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot
a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x K2rN
>= fck
on:
f(x) Funció d'acceptació
x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
K2 Coeficient:
Coeficient:
Número de pastades:
3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1)
x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de forma contínua per la mateixa
central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1) K3s35* >=
fck.
On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts
està compresa dins del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades
les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior
a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.
S'acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament
Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Interpretació dels assaigs característics:
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de
la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà
d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.
Interpretació dels assaigs de control de resistència:
El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:
Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una
penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació.
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Assaigs d'informació:
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306)
a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta
si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:
Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.
Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble
de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes fabricades amb un formigó
de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar
la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
2 sèries: 0,88
3 sèries: 0,91
4 sèries: 0,93
5 sèries: 0,95
6 sèries: 0,96
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
Identificació del subministrador
Número de sèrie de la fulla de subministrament
Nom de la central de formigó
Identificació del peticionari
Data i hora de lliurament
Quantitat de formigó subministrat
Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons de neteja i HNE- per a formigons no estructurals),
la resistència a compressió o la dosificació de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat.
Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:
Tipus i contingut de ciment
Relació aigua ciment
Contingut en addicions, si es el cas
Tipus i quantitat d'additius
Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
Identificació del ciment, additius i addicions emprats
Identificació del lloc de subministrament
Identificació del camió que transporta el formigó
Hora límit d'ús del formigó
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Aprovació de la dosificació presentada pel contractista
Control de les condicions de subministrament.
Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcta.
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.
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FORMIGONS DE COMPRA

B06N -

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

FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts
està compresa dins del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B06NN14C,B06NPF2P,B06NLA2B.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons
de neteja) o aporten el volum necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.
S'han considerat els materials següents:
Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del formigó estructural al procés d'abocat
Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:
Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns
Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar
fins a un 100 % d'àrid gros reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les condicions
físico-mecàniques i als requisits químics.
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen poc ciment.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat.
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i es recomanable que la mida màxima del granulat
sigui inferior a 40 mm.
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.
Classe resistent del ciment: >= 32,5
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
Consistència seca: 0 - 2 cm
Consistència plàstica: 3 - 5 cm
Consistència tova: 6 - 9 cm
Toleràncies:
Assentament en el con d'Abrams:
Consistència seca: Nul
Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
Toleràncies respecte de la dosificació:
Contingut de ciment, en pes: ± 3%
Contingut de granulats, en pes: ± 3%
Contingut d'aigua: ± 3%
Contingut d'additius: ± 5%
Contingut d'addicions: ± 3%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

____________________________________________________________________________
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MORTERS DE COMPRA

B071 - MORTERS AMB ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0710250,B0710150.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
S'han considerat els tipus següents:
Morter adhesiu
Morter sintètic de resines epoxi
Morter refractari
Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
Morter de ram de paleta
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que en afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar
sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes temperatures, utilitzat per a la col·locació
de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en
terres i parets situats en exterior o interior.
S'han considerat els tipus següents:
Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans
d'utilitzar-se.
Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que
es presenta llesta per a ser utilitzada.
Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals que el seu enduriment resulta d'una
reacció química, poden presentar-se en forma d'un o més components.
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:
1: Normal
2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)
F: D'adormiment ràpid
T: Amb lliscament reduït
E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió millorats).
ADHESIU CIMENTÓS (C):
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:
Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:
Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h)
Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)
Característiques especials:

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
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Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
Alta adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos per a la construcció:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
Nom del producte
Marca del fabricant i lloc d'origen
Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge
Referència a la norma UNE-EN 12004
Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
Instruccions d'us:
Proporcions de la mescla
Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat
Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla
Mètode d'aplicació
Temps obert
Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació
Àmbit d'aplicació

ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
Característiques fonamentals:
Adherència inicial (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324): >= 0,5 N/mm2
Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques fonamentals:
Adherència inicial (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components
bàsics: una resina i un enduridor.
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui.
Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.
Mida màxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter
Mida mínima del granulat: >= 0,16 mm
Proporció granulat/resina (en pes) (Q): 3 <= Q <= 7
MORTER POLIMÈRIC:
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que
s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de formigó.
Granulometria: 0 - 2 mm
Resistència a compressió a 28 dies : 5 - 6 kN/m2
Resistència a flexotracció a 28 dies : 90 - 120 kg/m2
MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica
(façanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat.
S'han considerat els tipus següents:
Morter d'us corrent (G): sense característiques especials
Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al valor que figura especificat
Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al valor que figura especificat
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada pel fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en pes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent:
Característiques dels morters frescos:
Temps d'us (EN 1015-9)
Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos
Característiques dels morters endurits:
Resistència a compressió (EN 1015-11)
Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)
Absorció d'aigua (EN 1015-18)
Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)
Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
Conductivitat tèrmica (EN 1745)
Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables)
Característiques addicionals per als morters lleugers:
Densitat (UNE-EN 1015-10): <= 1300 kg/m3
Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:
Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm
Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)
Reacció davant del foc:
Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1
Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant
per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades i que les seves
propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
Referència a la norma UNE-EN 998-2
Nom del fabricant
Codi o data de fabricació
Tipus de morter
Temps d'us
Contingut en clorurs
Contingut en aire
Proporció dels components (morters prescrits)
Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
Resistència d'unió (adhesió)
Absorció d'aigua
Permeabilitat al vapor d'aigua
Densitat
Conductivitat tèrmica
Durabilitat
Mida màxima del granulat
Temps obert o temps de correcció
Reacció davant el foc
Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:
Nom del fabricant o marca comercial
Instruccions d'utilització
Composició i característiques del morter
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, segons les exigències del plec de condicions.
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència del morter mitjançant el mètode establert
a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:
Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.
Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del element corresponent. S'acceptarà
el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte.
____________________________________________________________________________

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se
n'alterin les condicions inicials.
Temps màxim d'emmagatzematge:
Morter adhesiu: 1 any
Morter amb resines sintètiques o morter polimèric: 6 mesos

B0 -

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

B0A14200,B0A12000.

MATERIALS BÀSICS

B0A - FERRETERIA
B0A1 -

FILFERROS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.
S'han considerat els tipus següents:
Filferro d'acer
Filferro d'acer galvanitzat
Filferro d'acer plastificat
Filferro recuit

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.

MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres
imperfeccions superficials.
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de l'UNE 37-506.
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):
Qualitat G1 o G2: 1770 N/mm2
Qualitat G3: 1570 N/mm2
Adherència del recobriment (UNE 37-504): Ha de complir
Puresa del zinc (UNE 37-504): >= 98,5%
Toleràncies:
Diàmetre: ± 2% diàmetre nominal

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva correcta col·locació en capses, on han de figurar:
Identificació del fabricant
Diàmetres
Llargàries
Unitats
Instruccions d'ús
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització.
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36-732.
Característiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506)
Resistència a la tracció:
Qualitat recuit: =< 600 N/mm2
Qualitat dur: > 600 N/mm2
Toleràncies:
Diàmetre: taula 1 UNE 36-732

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.
____________________________________________________________________________

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

B0 -

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents:
Identificació del fabricant o nom comercial
Identificació del producte
Diàmetre i llargària dels rotlles
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.

B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES
B0B2 -

B0B27000.

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Acer per a armadures passives d'elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
Barres corrugades

FILFERRO D'ACER:
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. Caracterisicas generales.
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro.
FILFERRO PLASTIFICAT:
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro
de vinilo).

____________________________________________________________________________

MATERIALS BÀSICS

B0A - FERRETERIA
B0A6 -

ACER EN BARRES CORRUGADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

B0 -

MATERIALS BÀSICS

TACS I VISOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A62F90.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per adherència química o per expansió produida
per la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol.
S'han considerat els tipus següents:
Tac d'expansió de niló i vis d'acer
Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material
Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes d'estanquitat i tap de cautxú
Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).
Cementació del vis: > 0,1 mm
TAC QUÍMIC:
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en fred.
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible
amb l'adaptador de la perforadora.
Diàmetre de l'ampolla: 14 mm
Temps d'enduriment segons temperatura ambient:
> 20°C: 10 min
10°C - 20°C20 min
0°C - 10°C: 1 h
5°C - 0°C: 5 h
VOLANDERES:
Diàmetre interior de la volandera:
Diàmetre del cargol 10 mm: 11 mm
Diàmetre del cargol 11 mm: 13 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Pàgina: 31

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.
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:
Descripció de la forma
Referència a la norma EN
Dimensions nominals
Classe tècnica
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.
Característiques mecàniques de les barres:
Acer soldable (S)
Allargament total sota càrrega màxima:
Acer subministrat en barres: >= 5,0%
Acer subministrat en rotlles: >= 7,5%
Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):
Allargament total sota càrrega màxima:
Acer subministrat en barres: >= 7,5%
Acer subministrat en rotlles: >= 10,0%
Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08
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Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08
+----------------------------------------------------------+
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega ¦Allargament ¦ Relació ¦
¦
¦
fy
¦unitaria ¦
al
¦ fs/fy
¦
¦
¦
¦trencament¦trencament ¦
¦
¦
¦
N/mm2
¦fs(N/mm2) ¦
¦
¦
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦
¦ B 400 S ¦ >= 400
¦ >= 440
¦ >= 14%
¦ >= 1,05 ¦
¦ B 500 S ¦ >= 500
¦ >= 550
¦ >= 12%
¦ >= 1,05 ¦
¦ B 400 SD ¦ >= 400
¦ >= 480
¦ >= 20%
¦ >= 1,20 ¦
¦
¦
¦
¦
¦ <= 1,35 ¦
¦ B 500 SD ¦ >= 500
¦ >= 575
¦ >= 16%
¦ >= 1,15 ¦
¦
¦
¦
¦
¦ <= 1,35 ¦
+----------------------------------------------------------+
Diàmetre nominal: S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm): 6 8 10 12 14 16 20 25 32 i 40 mm
S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb soldadura.
Toleràncies:
Massa:
Diàmetre nominal > 8,0 mm: ± 4,5% massa nominal
Diàmetre nominal <= 8,0 mm: ± 6% massa nominal
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

Comprovació de la secció equivalent
Comprovació de les característiques geomètriques
Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de ruptura
En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de
com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat
En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs,
de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.
Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació en obra:
El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les característiques mecàniques, les d'adherència, i les
de les seves dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.
En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les comprovacions experimentals.
Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:
Pes del lot <= 30 t
Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives des de la mateixa instal·lació
de ferralla
Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes
Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.
Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:
Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un
diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs
sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs.
Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les combinacions de diàmetres més
representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada 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.

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 de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08)
Número de sèrie del full de subministrament
Nom de la fàbrica
Data d'entrega i nom del peticionari
Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer
Diàmetres subministrats
Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
Forma de subministrament: barra o rotlle
Identificació i lloc de subministrament
Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació
següent:
Data d'emissió del certificat
Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat
Certificat de l'assaig de doblegat simple
Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD
Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la biga
Marca comercial de l'acer
Forma de subministrament: barra o rotlles
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:
Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma EHE-08.
Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.
Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació documental de que els valors declarats en els
documents del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08.
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a
l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:
La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-08
La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer subministrat:
Subministrament < 300 t:
Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, fabricant, designació i sèrie,
i es prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs:
Comprovació de la secció equivalent
Comprovació de les característiques geomètriques
Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic,
la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima.
Subministrament >= 300 t:
Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior.
Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per persona física, on es declarin
els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció del
fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de
contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots,
realitzant com a mínim 5 assaigs.
La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de producció per a ser acceptada:
%Cassaig = %Ccertificat: ±0,03
%Ceq assaig = %Ceq certificat: ±0,03
%Passaig = %Pcertificat: ±0,008
%Sassaig = %Scertificat: ±0,008
%Nassaig = %Ncertificat: ±0,002
Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran
2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs:
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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.

____________________________________________________________________________

B0 -

MATERIALS BÀSICS

B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES
B0B3 -

MALLES ELECTROSOLDADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0B34234.
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
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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.

Diàmetres subministrats
Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
Forma de subministrament: barra o rotlle
Identificació i lloc de subministrament
Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació
següent:
Data d'emissió del certificat
Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat
Certificat de l'assaig de doblegat simple
Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD
Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la biga
Marca comercial de l'acer
Forma de subministrament: barra o rotlles
En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més:
Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos
Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent
Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura

-

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 UNE-EN 10080:
Descripció de la forma
Referència a la norma EN
Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre elements i sobrellargs
Classes tècniques dels acers
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin barres o filferros.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas:
Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs): 0,25 fy x An
(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o d'un dels elements aparellats, en malles dobles)
Diàmetres relatius dels elements:
Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més gruixuda)
Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures aparellades)
Separació entre armadures longitudinals i transversals: <= 50 mm
Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal): 25 mm
Toleràncies:
Llargària i amplària: ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran)
Separació entre armadures: ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar
que no hi hagi alteracions superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifica la classe tècnica (segons l'especificat
en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la informació següent:
Identificació del subministrador
Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08)
Número de sèrie del full de subministrament
Nom de la fàbrica
Data d'entrega i nom del peticionari
Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer
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OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:
Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma EHE-08.
Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.
Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació documental de que els valors declarats en els
documents del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08.
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a
l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:
La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-08
La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer subministrat:
Subministrament < 300 t:
Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, fabricant, designació i sèrie,
i es prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs:
Comprovació de la secció equivalent
Comprovació de les característiques geomètriques
Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic,
la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima.
Subministrament >= 300 t:
Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior.
Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per persona física, on es declarin
els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció del
fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de
contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots,
realitzant com a mínim 5 assaigs.
La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de producció per a ser acceptada:
%Cassaig = %Ccertificat: ±0,03
%Ceq assaig = %Ceq certificat: ±0,03
%Passaig = %Pcertificat: ±0,008
%Sassaig = %Scertificat: ±0,008
%Nassaig = %Ncertificat: ±0,002
Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran
2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs:
Comprovació de la secció equivalent
Comprovació de les característiques geomètriques
Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de ruptura
En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de
com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat
En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs,
de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.
Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació en obra:
El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les característiques mecàniques, les d'adherència, i les
de les seves dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.
En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les comprovacions experimentals.
Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:
Pes del lot <= 30 t
Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives des de la mateixa instal·lació
de ferralla
Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes
Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.
Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:
Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un
diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs
sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs.
Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les combinacions de diàmetres més
representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada 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.
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Distància entre nusos de diàmetre màxim:

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.

>= 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.
B0 -

MATERIALS BÀSICS
____________________________________________________________________________

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D8 -

PLAFONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0 -

B0D81580.

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

MATERIALS BÀSICS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

B0DZ -

MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a evitar deformacions.
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells.
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin. No ha de tenir altres desperfectes
que els ocasionats pels usos previstos.
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 peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.
Toleràncies:
Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m
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.
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

No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

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.

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.

MATERIALS BÀSICS

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0DF -

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

B0 -

B0DZP500,B0DZA000.

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

ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0DF6F0A.

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

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

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

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

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.
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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

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.

Subministrament: Les caixes s'han de subministrar plegades i premsades, en paquets lligats, agrupats per mides.
Emmagatzematge: Agrupats per mides i qualitats.

DESENCOFRANT:
Temps màxim d'emmagatzematge:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
1 any

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)
UNE 36730:2006 Gaviones y gaviones recubrimiento de enrejado de malla hexagonal de alambre de acero galvanizado o galvanizado y recubierto de PVC.

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.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l'embalatge ha de constar, com a mínim les dades següents:
Tipus de gabió
Tipus de malla
Diàmetre del filferro
Tipus de recobriment del filferro

____________________________________________________________________________

MATERIALS PER A FONAMENTS, PANTALLES I MURS DE CONTENCIÓ

B35 -

MATERIALS PER A CONTENCIONS

B35A -

+16%, - 4%

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

B3 -

Diàmetre 3,00 a 3,40 mm: ± 0,07 mm
Escuadria de la malla (UNE-EN 10223-3):

OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment, i recepció del corresponent certificat de qualitat on es
garanteixin les especificacions fixades al plec de condicions.
Comprovació geomètrica del diàmetre del filferro i del pas de malla (5 determinacions)
Sempre que hi canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, es realitzaran els assaigs de comprovació de les
característiques mecàniques del filferro. (UNE-EN 10218-1).
Comprovació del galvanitzat: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no destructius) (UNE-EN ISO 1461) (5 determinacions).

GABIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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.

B35APSM0,B35APSM9,B35APS11,B35APSM1.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Caixa formada amb tela metàl·lica de filferro de torsió triple d'acer galvanitzat en calent, per a reblir amb pedra natural o grava de pedrera.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de resistir l'acció de l'aigua i els agents atmosfèrics sense alteracions físiques ni químiques.
La designació dels gabions s'ha de fer pels paràmetres següents:
Número de la norma
Tipus de gabió o gabió de recobriment
Tipus de malla i diàmetre del filferro
Tipus de recobriment superficial
La forma final de la caixa ha de ser uniforme, sense bonys ni d'altres deformacions.
La tela metàl·lica ha de tenir una secció i un pas de malla constant i uniforme.
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions, taques ni imperfeccions superficials.
L'enreixat de malla triple torsió ha de complir l'especificat en la norma UNE-EN 10223-3.
Els filferros per a cosits i tirants utilitzats per al muntatge de les caixes de gabions, han de complir els mateixos requisits que els filferros
que formen l'enreixat dels gabions on s'utilitzen.
Les arestes lliures de les caixes de gabió, han d'estar acabades amb un filferro d'acer de la mateixa qualitat i tipus de recobriment que la resta.
Han d'estar unides a l'enreixat de forma mecànica en fàbrica.
El filferro galvanitzat ha de complir els requisits de la norma UNE-EN 10244-2.
El zinc utilitzat per al recobriment ha de complir la norma UNE-EN 1179.
L'aliatge utilitzat per al recobriment ha de complir la norma ASTM B 750.
L'aspecte, l'adherència del recobriment i assaig d'immersió, han de complir l'especificat en les normes UNE 7183, UNE-EN 10244-1, UNE-EN 10244-2.
Els filferros galvanitzats i plastificats per extrusió amb PVC, han de complir els requisits de la norma UNE-EN 10245-2.
El PVC de recobriment ha de complir:
Densitat (UNE-EN ISO 1183): entre 1,30 i 1,50 g/m3
Duresa (Shore D) (UNE-EN ISO 868): >= 50
Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 527): >= 21 MPa
Allargament al trencament (UNE-EN ISO 527): >= 190%
El gruix del recobriment, aspecte, brillantor, concentricitat i adherència, ha de complir l'especificat en les normes UNE-EN 10245-1, UNE-EN
10245-2
Material: acer de baix contingut en carboni conforme les normes UNE-EN 10016-1 i UNE-EN 10016-2
Escuadria nominal de la malla (UNE 36730): >= 5x7 cm; <= 8x10 cm
Gruix mínim del recobriment (UNE-EN 10223-3):
Diàmetre 2,00 a 2.20 mm: 240 g/m2
Diàmetre 2,40 a 2,70 mm: 260 g/m2
Diàmetre 3,00 a 3,40 mm: 275 g/m2
Amplària de malla:
Malla 5x7 2,00 mm: 50 mm
Malla 8x10 2,70 mm: 80 mm
Malla8x10 2,70/3,70 mm (PV): 80 mm
Diàmetre filferro:
Malla 5x7 2,00 mm: 2,00 mm
Malla 8x10 2,70 mm: 2,70 mm
Malla8x10 2,70/3,70 mm (PV): 2,70/3,70 mm
Diàmetre filferro a les vores:
Malla 5x7 2,00 mm: 2,40 mm
Malla 8x10 2,70 mm: 3,40 mm
Malla8x10 2,70/3,70 mm (PV): 3,40/4,40 mm
Diàmetre filferro de cosit:
Malla 5x7 2,00 mm: 2,40 mm
Malla 8x10 2,70 mm: 2,40 mm
Malla8x10 2,70/3,70 mm (PV): 2,20/3,20 mm
Gruix del recobriment de PVC:
Malla8x10 2,70/3,70 mm (PV): 0,50 mm
Resistència a la tracció (UNE-EN 10002-1): >= 420 N/mm2; <= 550 N/mm2
Allargament mínim (UNE-EN 10002-1): 10%
Diàmetre exterior del filferro plastificat (UNE-EN 10223-3): Diàmetre del filferro d'acer + 1 mm
Toleràncies:
Llargària i amplària: ± 3%
Alçària: ± 5%
Massa: ± 5%
Diàmetre del filferro (UNE-EN 10223-3):
Diàmetre 2,00 mm: ± 0,05 mm
Diàmetre 2,20 a 2,70 mm: ± 0,06 mm
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si s'observen irregularitats en les característiques geomètriques o del recobriment, es rebutjaran les peces afectades i es repetirà l'assaig sobre
10 noves mostres que hauran de resultar conformes a les especificacions per tal d'acceptar el subministrament. En cas contrari, s'intensificarà
el control fins al 100% dels elements rebuts.

____________________________________________________________________________

B3 -

MATERIALS PER A FONAMENTS, PANTALLES I MURS DE CONTENCIÓ

B35 -

MATERIALS PER A CONTENCIONS

B35B -

MATERIALS PER A MURS PREFABRICATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B35BUD50,B35B1000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Placa de formigó armat prefabricada de forma cruciforme obtinguda d'un procés d'emmotllament i armadura metàl·lica d'acer galvanitzat per armar
terraplens i fleixos necessaris per al seu suport.
PLACA DE FORMIGÓ:
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan referència a la seva durabilitat
(art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades en les normes EHE-08 i UNE-EN 13369.
El conglomerat utilitzat ha de complir les condicions establertes en el Plec RC-08. Ha de ser del tipus pòrtland o putzolànic d'una classe no inferior
a la 32,5.
No s'ha d'utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciment de procedència diferent. L'ús de ciment d'altres tipus requereix una justificació especial.
No s'han d'utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aigües que produeixin eflorescències o que originin pertorbacions en el procés
d'adormiment i d'enduriment.
La naturalesa dels granulats i la seva preparació han de permetre garantir d'adequada resistència i durabilitat del formigó.
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s'han de descompondre a causa dels agents exteriors a que estan
sotmesos a l'obra.
No s'han d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les que tinguin compostos ferrosos, guix, nòduls de pirita o
de qualsevol altre tipus de clorurs, sulfurs o sulfits.
La peça no ha de tenir fissures, deformacions, escrostonaments ni cantells escantonats.
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.
La cara vista ha de ser plana i els angles i les arestes rectes.
Ha de portar quatre ancoratges metàl·lics d'acer galvanitzat, al damunt dels quals s'han de roscar les armadures amb dues femelles per armadura.
La placa ha de portar dos perns passants a banda i banda, per facilitar-ne la presentació en posició vertical durant la col·locació.
Els junts horitzontals han de ser de suro aglomerat amb resines resistents a l'acció de l'aigua.
Els junts verticals han de ser d'escuma de poliuretà de cèl·lules obertes i secció quadrada de 4 cm de costat.
Llargària: 1,5 m
Amplària: 1,5 m
Diàmetre dels perns: 16 mm
Pes específic: >= 23 kN/m3
Absorció d'aigua: <= 2%
Gelabilitat (20 cicles de gel-desglaç, UNE 127002): Ha de complir
Toleràncies:
Llargària: ± 5 mm
Ample: ± 5 mm
FLEIX D'ACER:
El recobriment de zinc ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, d'aspecte uniforme, sense taques, ni discontinuïtats, ni esquerdes, ni inclusions
de flux, ni cendres, ni bombolles, ni ratlles ni punts sense galvanitzar.
Ha de tenir dos forats en un extrem per a subjectar-la a l'ancoratge de la placa de formigó armat.
La femella d'unió també ha de ser d'acer galvanitzat.
Tipus d'acer: S275JR
Recobriment de zinc: >= 600 g/m2
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Puresa del zinc: >= 98,5%
Límit elàstic: >= 260 N/mm2
Resistència a la tracció: >= 420 N/mm2

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, UNE-ENV 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)

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Les plaques de formigó, amb els cantells i les superficies protegides. Les armadures, s'han de subministrar conjuntament amb les
femelles de subjecció.
Emmagatzematge: Les plaques de formigó, de manera que no rebin cops ni estiguin sotmeses a càrregues que puguin esquerdar-les, escantonar-les o
trencar-les. Apilades horitzontalment, les piles han de ser de 6 peces com a màxim. Les armadures, col·locades sobre fusta evitant el 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
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:
Recepció i aprovació de la documentació que justifica les condicions exigides al fabricant de les peces, com ara homologació del producte,
autorització d'ús, aplicacions realitzades, etc.
Controls de fabricació:
La empresa subministradora ha d'avisar a la DF, al menys amb una setmana d'anticipació de l'inici de la campanya de fabricació, per tal
d'enviar, si correspon, un inspector a fàbrica.
L'inspector enviat ha de tenir accés als registres de control de qualitat on figuren les mesures de paràmetres dimensionals o mecànics
de l'element corresponent. En el transcurs d'aquesta visita, prèvia al començament de la producció, s'han de realitzar els controls següents:
Comprovació de l'homologació del producte, de la fàbrica i dels procediments de fabricació i d'autocontrol de qualitat segons ISO-9002,
i de la seva vigència.
Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb especial èmfasi respecte als documents que identifiquen els controls
realitzats sobre els elements acabats que es destinen a cada obra, i sobre la partida a què pertanyen. Criteris d'acceptació i rebuig,
i tractament de les disconformitats.
Examen de la documentació que acompanya el lliurament de cada lot. Comprovació de que sigui suficient i en el seu defecte, demanar-ne
més.
Comprovació del marcat identificador dels elements a lliurar, i de la correspondència entre aquesta marca i la identificació de les
proves a què han estat sotmesos els materials corresponents i les peces del lot.
Seguiment de la fabricació en curs i observació de l'aplicació efectiva dels controls.
Examen del parc d'aplegament i de la forma de manipulació, condicionament i càrrega de les peces.
Es podran realitzar més visites a fàbrica, si s'escau, per a fer un nou seguiment i comprovació de la fabricació corresponent a l'obra
i dels controls efectuats.
Controls de recepció a obra:
Per a cada lot de subministrament, es realitzaran les comprovacions següents:
Marcatge CE per a productes de la construcció com a conseqüència de l'aplicació de la Directiva 89/106/CEE.
Certificat CC - EHE, acreditatiu de la conformitat del producte amb les especificacions obligatòries de la Instrucció EHE-08
Examen, comprovació i contrast (si s'escau) de la documentació que empara l'entrega de cada lot, incloent els resultats dels assaigs
corresponents a característiques mecàniques, geomètriques i altres que justifiquin l'adequació del producte a les exigències del plec
de condicions.
Inspecció visual de les peces, examinant el seu aspecte, l'absència de danys o imperfeccions, etc.
Control dimensional sobre un 5 % de les peces rebudes.
OPERACIONS DE CONTROL EN PLAQUES DE MURS ANCORATS AMB FLEIXOS SOBRE TERRAPLÈ:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció visual del material subministrat i recepció del corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions
exigides. En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altra legalment reconeguda a un país de l'UE, 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.
Comprovació de les característiques geomètriques d'un 10% de les peces.
Sobre la mateixa mostra es realitzarà una comprovació en obra del gruix de galvanitzat (mètode magnètic (UNE-EN ISO 1461).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els elements que incompleixin alguna de les condicions indicades en el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, o que arribin
a l'obra sense el certificat de garantia i identificacions corresponents.
Els criteris d'acceptació, d'acceptació després de reparació, i de rebuig seran conformes amb les Normes vigents segons el Plec de condicions del
Projecte, la seva addenda i el Contracte que regula l'execució de les obres.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D' INCOMPLIMENT EN PLAQUES PER A MURS ANCORATS AMB FLEIXOS SOBRE TERRAPLÈ:
En cas d'incompliment d'un assaig de comprovació de característiques mecàniques, químiques o de recobriment de galvanitzat, a laboratori, es prendran
dues mostres més del mateix lot repetint-se l'assaig conflictiu sobre elles. El lot s'acceptarà si els dos resultats són satisfactoris.
En cas d'observar irregularitats en les comprovacions geomètriques o de recobriment en obra, es rebutjarà la peça afectada i s'ampliarà el
control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament.
____________________________________________________________________________

B7 -

MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7B - GEOTÈXTILS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7B11MA0.
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:
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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

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 de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.
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 I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES SEPARADORES DE POLIPROPILÈ:
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.
____________________________________________________________________________

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 característiques col·locat en obra, es realitzaran els assaigs següents:
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)

B9 -

MATERIALS PER A PAVIMENTS

B96 -

MATERIALS PER A VORADES

B965 - PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B965PSE9,B96516E0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal adequada a les superfícies exteriors a les que
delimita.
S'han considerat els tipus següents:
Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó
Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva capa superficial
S'han considerat les formes següents:
Recta
Corba
Recta amb rigola
Per a guals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària.
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
Classes en funció de la resistència climàtica:
Classe 1 (marcat A): sense mesura del % d'absorció d'aigua
Classe 2 (marcat B): <= 6% d'absorció d'aigua
Classe 3 (marcat D): valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l'assaig glaç-desglaç; cap valor unitari > 1,5
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió:
Classe 1 (marcat F): sense mesura d'aquesta característica
Classe 3 (marcat H): <= 23 mm
Classe 4 (marcat I): <= 20 mm
Classes en funció de la resistència a flexió:
Classe 1 (marcat S): valor mitjà: >= 3,5 MPa; valor unitari: >= 2,8 MPa
Classe 2 (marcat T): valor mitjà: >= 5,0 MPa; valor unitari: >= 4,0 MPa
Classe 3 (marcat U): valor mitjà: >= 6,0 MPa; valor unitari: >= 4,8 MPa
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons
aquesta norma.
Toleràncies:
Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm
Desviació d'altres dimensions, excepte el radi:
Cares vistes: ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm
Altres parts: ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm
Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes:
Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: ± 1,5 mm
Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: ± 2 mm
Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: ±2,5 mm
Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: ± 4 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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,
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

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

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
Identificació del fabricant o la fàbrica
Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús
Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió
Referència a la norma UNE-EN 1340
Identificació del producte
Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació:
Identificació del fabricant o la fàbrica
Data de producció
Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús.
Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió
Referència a la norma UNE-EN 1340
A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's
a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),
- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE,
modificada,
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:
Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) i recepció del certificat de qualitat
del fabricant.
Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340)
Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per tal de realitzar els següents assaigs:
Resistència a flexió (UNE-EN 1340)
Absorció d'aigua (UNE-EN 1340)
Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3)
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de
control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control
de producció establert a la marca de qualitat del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339, UNE-EN 1340.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat
de qualitat del fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment,
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del
subministrament.
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor
individual indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de
3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especifica't.

____________________________________________________________________________

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.
____________________________________________________________________________

B9 -

MATERIALS PER A PAVIMENTS

B97 -

MATERIALS PER A RIGOLES

B974 - PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B97423E1.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada de morter de ciment blanc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els angles i les arestes rectes i la cara plana.
No pot tenir imperfeccions a la cara vista.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.
Absorció d'aigua (UNE 127002): <= 7,5%
Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007):
Cara a tracció: >= 5 N/mm2
Dors a tracció: >= 4 N/mm2
Gelabilitat (UNE 127004): Absència de senyals de trencament o deteriorament
Toleràncies:
Dimensions: ± 1 mm
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

B9 -

MATERIALS PER A PAVIMENTS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

B96 -

MATERIALS PER A VORADES

* UNE 127001:1990 Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción en obra.

B96A -

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

VORADES DE PLANXA D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B96APSM2,B96AUG10,B96APSM3,B96AUG30.
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 en tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Protecció del galvanitzat: >= 275 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5 %

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:
Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i recepció del certificat de qualitat del fabricant.
Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)
Per a cada subministrador diferent, es prendran 12 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 6 de 6 peces) per tal de realitzar els següents assaigs:
Sobre 3 mostres de 3 peces (UNE-EN 1339):
Absorció d'aigua
Gelabilitat
Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista
Resistència al xoc
Sobre 6 mostres de 6 peces cadascuna (UNE-EN 1339)
Resistència a flexió
Estructura
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de
control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control
de producció establert a la marca de qualitat del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat
de qualitat del fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment,
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del
subministrament.
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor
individual indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de
3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especifica't.
____________________________________________________________________________
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UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.

B9 -

MATERIALS PER A PAVIMENTS

B98 -

PECES ESPECIALS PER A GUALS

____________________________________________________________________________

B981 - PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL PER A GUALS
B9 -

MATERIALS PER A PAVIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS
B9811G9F,B981PG9F.
B9E1 -

PANOTS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça massisa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les superficies exteriors a les que delimita.
S'han considerat les vorades dels materials següents:
Pedra granítica
Pedra de marès
S'han considerat les formes següents:
Recte
Corba
Peces especials per a guals

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9E13200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el martell.
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques.
Les cares vistes han de ser planes i buixardades.
Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la meitat superior; la inferior ha d'anar desbastada.
Llargària de les peces de les vorades rectes: > 300 mm
Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran): > 500 mm
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 12372 i UNE-EN 12372/AC
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1343 i s'han de determinar segons
aquesta norma.
Toleràncies:
Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals:
Amplària:
Entre dues cares amb tall en brut: ± 2 mm
Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 5 mm
Entre dues cares texturades: ± 3 mm
Alçària Classe 1 (marcat H1):
Entre dues cares amb tall en brut: ± 30 mm
Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 30 mm
Entre dues cares texturades: ± 10 mm
Alçària Classe 2 (marcat H2):
Entre dues cares amb tall en brut: ± 20 mm
Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 20 mm
Entre dues cares texturades: ± 10 mm
Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les nominals:
Classe 1 (marcat D1):
Tallat: ± 5 mm
Tall en brut: ± 15 mm
Texturat: ± 5 mm
Classe 2 (marcat D2):
Tallat: ± 2 mm
Tall en brut: ± 15 mm
Texturat: ± 5 mm
Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes:
Tall en brut:
Vora recta paral·lela al pla de la cara superior: ± 6 mm
Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors: ± 6 mm
Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars: ± 10 mm
Deformació de la cara superior: ± 10 mm
Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical: ± 5 mm
Texturat:
Vora recta paral·lela al pla de la cara superior: ± 3 mm
Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors: ± 3 mm
Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars: ± 7 mm
Deformació de la cara superior: ± 5 mm
Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical: ± 5 mm
Radi de corvatura (només per a vorades corbes): La desviació del radi de corvatura d'una vorada amb tall en brut o texturat, respecte de la
cara mecanitzada ha d'estar en l'interval del 2% del valor declarat
Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials han de ser:
Tall en brut: + 10 mm, -15 mm
Textura gruixuda: + 5 mm, - 10 mm
Textura fina: + 3 mm, - 3 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Sobre l'embalatge, o be sobre l'albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació com a mínim:
El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12047)
El nom comercial de la pedra
El nom i la direcció del proveïdor
El nom i la localització de la pedrera
Referència a la norma UNE-EN 1343
Els valors declarats o les classes de marcat
Qualsevol altra informació d'interés, com ara tractaments superficials químics, etc.
Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació de zones de circulació de vianants i vehicles, a l'exterior:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions

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 diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la seva estructura principal i en la seva capa superficial.
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.
Llargària: <= 1 m
Relació entre la llargària total i el gruix: > 4
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons
aquesta norma.
Toleràncies:
Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
Classe 2 (marcat P):
Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:
Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
Classe 2 (marcat P):
Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
Classe 1 (marcat N): ± 3 mm
Classe 2 (marcat P):
Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 3 mm
Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça: <= 3 mm
Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):
Classe 1 (marcat J):
Llargària <= 850 mm: 5 mm
Llargària > 850 mm: 8 mm
Classe 2 (marcat K):
Llargària <= 850 mm: 3 mm
Llargària > 850 mm: 6 mm
Classe 3 (marcat L):
Llargària <= 850 mm: 2 mm
Llargària > 850 mm: 4 mm
Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 300 mm):
Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
Convexitat màxima: 1,5 mm
Concavitat màxima: 1 mm
Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
Convexitat màxima: 2 mm
Concavitat màxima: 1,5 mm
Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:
Convexitat màxima: 2,5 mm
Concavitat màxima: 1,5 mm
Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:
Convexitat màxima: 4 mm
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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.

Pàgina: 47

Pàgina: 48

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de l'Estació de Sallent
Passeig de l'Estació - Sallent de Bages
Propietat: Ajuntament de Sallent
Arquitectes: Feu i Godoy Arquitectes SLP

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de l'Estació de Sallent
Passeig de l'Estació - Sallent de Bages
Propietat: Ajuntament de Sallent
Arquitectes: Feu i Godoy Arquitectes SLP

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's
a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),
- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE,
modificada,
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
Identificació del fabricant o la fàbrica
Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la mencionada data
Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors declarats pel fabricant:
Dimensions nominals
Resistència climàtica
Resistència a flexió
Resistència al desgast per abrasió
Resistència al lliscament/patinatge
Càrrega de trencament
Comportament davant el foc
Referència a la norma UNE-EN 1339
Identificació del producte
Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat
CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
Nom o marca identificativa del fabricant
Direcció registrada del fabricant
Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
Referència a la norma EN 1339
El tipus de producte i l'ús o usos previstos
Informació sobre les característiques/mandats a declarar
Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones delimitades per als transports públics,
ha de constar a més:
Resistència al trencament
Resistència al patinat/lliscament
Durabilitat
Per als productes destinats a paviments d'ús interior:
Reacció al foc
Resistència a la ruptura
Resistència al patinat/lliscament
Durabilitat
Conductivitat tèrmica (si procedeix)
Els productes destinats a ús en cobertes:
Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.
Gruix de la capa vista: >= 4 mm

OPERACIONS DE CONTROL:
En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:
Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i recepció del certificat de qualitat del fabricant.
Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)
Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6 peces) per tal de realitzar els següents assaigs
(UNE-EN 1339)
Sobre 3 mostres de 3 peces:
Absorció d'aigua
Gelabilitat
Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista
Resistència al xoc
Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna
Resistència a flexió
Estructura
Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra)
Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda
a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat
de qualitat del fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment,
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del
subministrament.
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les peces de cada mostra) ha de complir les especificacions.
Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt
si ambdues resulten conformes a l'especificat.
____________________________________________________________________________

RAJOLES:
Llargària: <= 1 m
Relació entre la llargària total i el gruix: > 4
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons
aquesta norma.
Toleràncies:
Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
Classe 2 (marcat P):
Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:
Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
Classe 2 (marcat P):
Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
Classe 1 (marcat N): ± 3 mm
Classe 2 (marcat P):
Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 3 mm
Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça: <= 3 mm
Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):
Classe 1 (marcat J):
Llargària <= 850 mm: 5 mm
Llargària > 850 mm: 8 mm
Classe 2 (marcat K):
Llargària <= 850 mm: 3 mm
Llargària > 850 mm: 6 mm
Classe 3 (marcat L):
Llargària <= 850 mm: 2 mm
Llargària > 850 mm: 4 mm
Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 300 mm):
Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
Convexitat màxima: 1,5 mm
Concavitat màxima: 1 mm
Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
Convexitat màxima: 2 mm
Concavitat màxima: 1,5 mm
Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:
Convexitat màxima: 2,5 mm
Concavitat màxima: 1,5 mm
Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:
Convexitat màxima: 4 mm
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 mecàniques 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

B9 -

MATERIALS PER A PAVIMENTS

B9F -

MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9FA6471.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

LLAMBORDINS:
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.

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 diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la seva estructura principal i en la seva capa superficial.
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
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RAJOLES:
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's
a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),
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Projecte d'urbanització i millora del Passeig de l'Estació de Sallent
Passeig de l'Estació - Sallent de Bages
Propietat: Ajuntament de Sallent
Arquitectes: Feu i Godoy Arquitectes SLP

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de l'Estació de Sallent
Passeig de l'Estació - Sallent de Bages
Propietat: Ajuntament de Sallent
Arquitectes: Feu i Godoy Arquitectes SLP

- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE,
modificada,
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
Identificació del fabricant o la fàbrica
Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la mencionada data
Identificació del producte segons la 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 l'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 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)
Per als productes destinats a cobertes:
Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori

-

____________________________________________________________________________

B9 -

MATERIALS PER A PAVIMENTS

B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS
B9H3 -

MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES I MESCLES DRENANTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9H3145A.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria continua i, eventualment, additius, de manera que totes
les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, prèviament escalfats (excepte, eventualment, el pols mineral
d'aportació), la qual posada en obra es realitza a una temperatura molt superior a la d'ambient.
S'han considerat els tipus següents:
Mescla bituminosa drenant: Mescla amb proporció baixa de granulat fi, que te un contingut elevat en buits, per a ús en capes de rodadura de
4 a 5 cm
Mescla bituminosa discontinua: Mescla que els seus granulats tenen una discontinuïtat granulomètrica molt accentuada en els tamisos inferiors
del granulat gros, per a capes primes amb gruixos compresos entre 20 i 30 mm
Mescla bituminosa discontinua tipus SMA: Mescla que els seus granulats tenen una discontinuïtat granulomètrica molt accentuada en els tamisos
inferiors del granulat gros, un contingut elevat de lligant hidrocarbonat i poden contenir additius. Es poden utilitzar en capes primes de
rodadura de 20 a 40 mm o en capes intermitjes de gruix entre 50 i 90 mm.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar carbonitzada o sobreescalfada.
Requisits dels materials constitutius:
Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents:
B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591
PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023
BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú
PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023
Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions de la UNE-EN 13043, en funció de l'ús previst
La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada
En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt.
La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la granulometria màxima de la mescla. Les propietats
dels granulats de l'asfalt reciclat han de complir els requisits especificats per als granulats de la mescla.
Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques generals de la mescla:
Composició: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del granulat total. Els continguts de lligant i d'additius s'han
d'expressar en percentatges en massa de la mescla total. Els percentatges que passen pels tamisos, amb excepció del tamís de 0,063 mm,
s'han d'expressar amb una aproximació de l'1%, per al contingut de lligant, el percentatge que passi pel tamís de 0,063 mm i qualsevol
contingut d'additius, s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1%
Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels valors màxim i mínim per selecció dels percentatges
que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm.
El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els granulats totalment recoberts pel lligant i no han
de tenir evidències d'aglomeracions dels granulats fins
Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.
Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El material ha d'estar classificat en alguna de les categories següents:
bona, moderada, pobre o sense requisit
MESCLES DISCONTÍNUES I MESCLES DRENANTS
Requisits dels materials constitutius:
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El grau de betum de penetració ha d'estar inclòs entre els següents:
Mescles discontinues BBTM: 35/50 i 160/220
Mescles drenants: 35/50 i 250/330
Mescles discontinues SMA: 30/45 i 330/430
El grau de betum modificat ha de complir amb els valors especificats
En mescles amb lligant de betum de penetració, amb més del 10% en massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat procedent de mescles
de betum de penetració, el lligant ha de complir amb l'especificat a l'apartat 4.2.3. de l'UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, de l'UNE-EN
13108-5 en mescles tipus SMA i de l'UNE-EN 13108-7 en mescles drenants.
Els tamisos considerats son els de la sèrie bàsica més la sèrie 1, o la sèrie bàsica més la sèrie 2 segons la norma UNE-EN 13043.
Els requisits de l'envoltant de granulometria poden incloure els percentatges que passen per un o dos tamisos opcionals compresos entre D i 2 mm,
i un tamís opcional de granulats fins compres entre 2 i 0,063 mm. No es permet una combinació de mides de tamisos de la sèrie 1 i de la sèrie 2.
Els tamisos de mida D i els opcionals de mides incloses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels següents:
Mescles discontinues:
Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm
Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm
Mescles tipus SMA:
Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm
Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm,
Mescles drenants:
Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm
Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm,
El tamís opcional de granulats fins s'ha de seleccionar dins dels tamisos següents: 1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm i 0,125 mm.
La composició de referència de la mescla ha d'estar dins de l'envoltant de granulometria, els límits globals de la qual s'especifiquen
a les taules 1 i 2 de la UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de l'UNE-EN 13108-7 en mescles
drenants.
Contingut de lligant: El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria del producte segons l'especificat
a la taula 3 de la UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, de la taula 4 de l'UNE EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de l'UNE-EN 13108-7 en
mescles drenants.
Additius: El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu
Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim seleccionats de les categories del contingut de forats
de les taules 4 i 5 de l'UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, de les taules 5 i 6 de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de l'UNE-EN
13108-7 en mescles drenants.
Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la categoria de
coeficient de resistència a la tracció indirecta ITSR, segons l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, a
la taula 10 de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i a la taula 8 de l'UNE-EN 13108-7 en mescles drenants
Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent
a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 9 de l'UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, a la
taula 15 de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de la taula 11 de l'UNE-EN 13108-7 en mescles drenants.
MESCLES DISCONTINUES BBTM:
El codi de designació de la mescla s'ha de realitzar segons la fórmula: BBTM D Classe lligant
BBTM: Mescla bituminosa per a capes primes
D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm)
Classe: A, B, C o D
lligant: Desingació del lligant utilitzat
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas:
Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent
a la categoria del material, segons l'especificat a la taula 7 de l'UNE-EN 13108-2.
Estabilitat mecànica (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material,
segons l'especificat a la taula 8 de l'UNE-EN 13108-2.
Temperatura de la mescla en betum de penetració (UNE-EN 12697-13): Les temperatures de la mescla han d'estar incloses entre els límits següents.
La temperatura màxima s'aplica en qualsevol lloc de la planta de producció, la temperatura mínima s'aplica a l'entrega:
Grau 35/50, 40/60: 150 a 190ºC
Grau 50/70, 70/100: 140 a 180ºC
Grau 100/150, 160/220: 130 a 170ºC
En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, aquestes temperatures han d'estar declarades pel fabricant.
MESCLES DISCONTINUES SMA:
El codi de designació de la mescla s'ha de realitzar segons la fórmula: SMA D Classe lligant
SMA: Mescla bituminosa tipus SMA
D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm)
Classe: Cap o NR
lligant: Designació del lligant utilitzat
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas:
Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats UNE-EN 13108-20: El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent
a la categoria del material, segons l'especificat a la taula 11 de l'UNE-EN 13108-5.
Resistència a la deformació permanent UNE-EN 13108-20: El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria
del material, segons l'especificat a la taula 13 de l'UNE-EN 13108-5.
Temperatura de la mescla en betum de penetració UNE-EN 12697-13: Les temperatures de la mescla han d'estar incloses entre els límits següents.
La temperatura màxima s'aplica en qualsevol lloc de la planta de producció, la temperatura mínima s'aplica a l'entrega:
Grau 35/50, 40/60: 150 a 190ºC
Grau 50/70, 70/100: 140 a 180ºC
Grau 100/150, 160/220: 130 a 170ºC
En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, aquestes temperatures han d'estar declarades pel fabricant.
Escorriment del lligant (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la categoria d'escorriment
del lligant - material màxim escorregut, segons l'especificat a la taula 9 de l'UNE-EN 13108-5.
MESCLES DRENANTS:
El codi de designació de la mescla s'ha de realitzar segons la fórmula: PA D Lligant:
PA: Mescla bituminosa drenant
D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm)
Lligant: Designació del lligant utilitzat
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas:
Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador i/o en mescles amb betum modificat o modificador:
<= 10% en massa
Permeabilitat horitzontal o vertical mínimes (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la
categoria del producte segons l'especificat a la taula 6 o 7 de l'UNE-EN 13108-7
Pèrdua de partícules (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser com a màxim el corresponent a la categoria del producte
segons l'especificat a la taula 9 de l'UNE-EN 13108-7
Escorriment del lligant (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria del producte
segons l'especificat a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-7
Afinitat entre betum i granulat en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser el corresponent a la classificació
del material en alguna de les categories especificades a la taula 12 de l'UNE-EN 13108-7.
Temperatura de la mescla en betum de penetració (UNE-EN 12697-13): Les temperatures de la mescla han d'estar incloses entre els límits següents.
La temperatura màxima s'aplica en qualsevol lloc de la planta de producció, la temperatura mínima s'aplica a l'entrega:
Grau 35/50: 150 a 180ºC
Grau 50/70: 140 a 175ºC
Grau 70/100: 140 a 170ºC
Grau 160/220: 130 a 160ºC
En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, aquestes temperatures han d'estar declarades pel fabricant.
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MESCLES DISCONTINUES I MESCLES DRENANTS PER A ÚS EN CARRETERES:
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 543 del PG 3:
Mescles discontinues: BBTM 8A, BBTM 11A, BBTM 8B, BBTM 11B
Mescles drenants: PA 11, PA 16
El tipus i la composició de les mescles han de complir les especificacions de les normes UNE-EN 13108-2 per a les mescles discontinues i UNE-EN
13108-7 per a les mescles drenants; també hauran de complir les especificacions dels epígrafs 543.3 i 543.5 del PG 3 vigent.
El tipus de lligant hidrocarbonat ha d'estar entre els definits en la taula 543.1 del PG 3/75.
Els granulats han de complir les especificacions dels epígrafs 543.2.3 i 543.5.3 del PG 3 vigent.

____________________________________________________________________________

BB -

MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BB1 - BARANES I AMPITS

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada per a evitar l'adherència de la mescla.
La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en l'estenedora, el camió només la toqui mitjançant els rodets previstos
per a aquest fi.
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el refredament.
La mescla s'ha d'aplicar immediatament.

BB12 -

BARANES D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BB12PSAM.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

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.

Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de protecció.
S'han considerat els tipus de baranes següents:
De perfils buits d'acer
De perfils IPN

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
MESCLES DISCONTINUES BBTM:
UNE-EN 13108-2:2007 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales: Parte 2: Mezclas bituminosas para capas delgadas.
MESCLES DRENANTS:
UNE-EN 13108-7:2007 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 7: Mezclas bituminosas drenantes.
MESCLES DISCONTINUES SMA:
UNE-EN 13108-5:2007 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 5: Mezclas bituminosas tipo SMA.
MESCLES PER A US EN CARRETERES:
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar com a mínim, la informació següent:
Identificació del fabricant i de la planta de mescla
Codi d'identificació de la mescla
Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb l'UNE-EN
Detalls de tots els additius
Mescles discontínues:
Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-2
Detalls de la conformitat amb l'apartat 5.7 de la UNE-EN 13108-2 quan les especificacions d'estabilitat mecànica ho requereixin
Detalls de la conformitat amb els apartats 5.8 i 5.9 de la UNE-EN 13108-2 en mescles per a ús en aeroports
Mescles drenants:
Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-7
Detalls de la conformitat amb els apartats 5.9, 5.10 i 5.11 de la UNE-EN 13108-7 en mescles per a ús en aeroports
Mescles tipus SMA:
Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-5
Detalls de la conformitat amb els apartats 5.6 i 5.9 de la UNE-EN 13108-5
Detalls de la conformitat amb els apartats 5.10 i 5.11 de la UNE-EN 13108-5 en mescles per a ús en aeroports
Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat
del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
Número d'identificació de l'organisme de certificació
Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant
Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica
Referència a la norma europea EN
Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst
Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, D, E, F o CWFT****,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, D, E, F o CWFT****. **** CWFT Classificació
sense més assajos (basat en una Decisió de la Comissió publicada):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)**. ** Materials el comportament dels quals
enfront del foc no té perquè canviar durant el procés de producció:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)*. * Materials el comportament dels quals
enfront del foc pot ser que canviï durant el procés de producció (en general, aquells de composició química, per exemple, retardants del foc, o
aquells en els quals un canvi en la seva composició pot dur a canvis en la seva reacció enfront del foc):
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:
El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovació la documentació relativa a la fórmula de treball indicada al epígraf 543.5.1 del PG 3 vigent.
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la documentació del fabricant.
Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen el marcatge CE compleixen amb les especificacions
definides en aquest plec.
-

MESCLES DISCONTINUES I MESCLES DRENANTS:
La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en aquest cas s'han de realitzar segons l'especificat
en l'apartat 543.9 del PG 3.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:
Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla son els indicats als articles 542.9 i 543.9 del PG 3, segons
correspongui.
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida.
S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin amb les especificacions del plec de condicions.
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BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials.
La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la documentació tècnica del projecte.
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència).
S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets especialment per a allotjar les femelles dels cargols.
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, sotmesos a les condicions de carga més desfavorables,
la fletxa sigui < L/250.
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una esfera de diàmetre equivalent a la separació entre
brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada.
Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte.
Toleràncies:
LLargària del perfil: ± 1 mm
Secció del perfil: ± 2,5%
Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
Torsió del perfil: ± 1°/m
Planor: ± 1 mm/m
Angles: ± 1°
BARANES DE PERFILS IPN:
Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat, galvanitzats en calent.
La separació entre muntants ha de ser <= 2 m
Les dimensions del tub i dels muntants han de ser les especificades en el projecte.
Les superfícies dels perfils han de ser llises, uniformes i sense defectes superficials.
El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la seva llargària.
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.
Tipus d'acer: S275JR
Protecció de galvanització: >= 400 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst.
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
BARANES DE PERFILS IPN:
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer.
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.)
es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest
cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció
si ho creu convenient.
Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus, el control serà:
Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment galvanitzat.
Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on es garanteixen les condicions exigides al plec amb els assaigs corresponents a la
classificació de la barana (UNE 85238).
Assaigs estàtics
Assaigs dinàmics
Assaigs de seguretat
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
Cada 100 m de barana, es realitzaran els següents controls (UNE-EN ISO 1461):
Massa de recobriment (mètode magnètic)
Assaig d'adherència del
Comprovació geomètrica
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF i les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les baranes sense certificat de qualitat, o les classificades com NO APTES, segons UNE 85240.
L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adherència i massa del galvanitzat han de ser conformes a les especificacions del
plec.
Les comprovacions geomètriques han de resultar conformes a les especificacions de la DT amb les toleràncies especificades. En cas contrari, es
rebutjaran les peces defectuoses incrementant-ne el control sobre el doble de les mostres previstes, sense que hagin d'aparèixer incompliments
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per tal d'acceptar el lot corresponent.

estat oberts més de 18 h.

____________________________________________________________________________

MICROESFERES DE VIDRE:
Subministrament: En envàs tancat.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BB -

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BBA - MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de
vehículos.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBA1M200,BBA17100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:
* UNE-EN 1871:2000 Materiales para señalización vial horizontal. Propiedades físicas.
* UNE-EN 12802:2012 Materiales para señalización vial horizontal. Métodos de laboratorio para la identificación.

Materials per a aplicació directa sobre la calçada d'una marca o sistema de senyalització vial horitzontal.
S'han considerat els materials següents:
Materials base:
Pintures acríliques, acríliques en base aigua i alcídiques
Termoplàstics
Plàstics en fred
Materials de post-barrejat:
Microesferes de vidre

MICROESFERES DE VIDRE:
UNE-EN 1423:2013 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de vidrio, áridos antideslizantes y mezclas
de ambos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:
Pintura: producte líquid que conté lligants, pigments, estenedors, dissolvents i additius. Es subministra en forma mono o multicomponent. Quan
s'aplica, es forma una pel·lícula cohesionada a través d'un procés d'evaporació del dissolvent i/o un procés químic.
Termoplàstics: producte de marcatge, lliure de dissolvents, que es subministra en forma de bloc, gransa o pols. S'escalfa fins a fondre's i, en
aquest moment, s'aplica. La pel·lícula cohesionada es forma mitjançant refredament.
Plàstics en fred: Producte viscós que es subministra en dos components o en forma multicomponent (almenys un component principal i un enduridor)
i lliure de dissolvents. La pel·lícula cohesionada es forma mitjançant reacció química després de barrejar els components.
El fabricant ha de declarar, per a cada material base especificat, les següents característiques d'identificació definides a les normes UNE-EN
12802 i UNE-EN 1871, assajades segons la norma corresponent:
Densitat, segons UNE-EN ISO 2811-1: pintures, termoplàstics i plàstics en fred
Color, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred
Factor de luminància, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred
Poder de cobertura, segons UNE-EN ISO 2814: pintures
Contingut en sòlids, segons UNE-EN 12802: pintures
Contingut en lligant, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred
Contingut en dissolvents, segons UNE-EN 12802: pintures
Viscositat, segons UNE-EN 12802: pintures
Contingut en cendres, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred
Contingut en microesferes de vidre, segons UNE-EN 12802: termoplàstics i plàstics en fred
Les pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc per a ús en marques vials de carreteres, han de complir els requisits per a les
característiques físiques, assajats segons la norma corresponent:
Color, segons UNE-EN 1871: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent
Factor de luminància, segons UNE-EN 1871:
Pintures: classe LF7
Termoplàstics i plàstics en fred: classe LF6
Estabilitat a l'emmagatzematge, segons UNE-EN 1871:
Pintures: >= 4
Envelliment artificial accelerat, segons UNE-EN 1871:
Color: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent
Factor de luminància: classe UV1
Resistència al sagnat, segons UNE-EN 1871:
Pintures: classe BR2 (exigible en aplicacions directes sobre paviment bituminós)
Resistència als àlcalis, segons UNE-EN 1871: passa (exigible en aplicacions directes sobre paviments de formigó)
Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1871:
Termoplàstics: classe >= SP3
Estabilitat a la calor (UNE-EN 1871):
Termoplàstics: color com a la taula 700.2.a del PG 3 vigent i classe UV2 per al factor de luminància.
MICROESFERES DE VIDRE:
Partícules de vidre transparents i esfèriques que, mitjançant la retrorreflexió dels feixos de llum incidents dels llums d'un vehicle cap al seu
conductor proporciona visibilitat nocturna a les marques vials.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància
indicat, en el seu cas.
Índex de refracció, segons UNE-EN 1423: expressat com a classe
Classe A: >= 1,5
Classe B: >= 1,7
Classe C: >= 1,9
Percentatge ponderat màxim de microesferes de vidre defectuoses, segons UNE-EN 1423: expressat com passa/no passa.
Microesferes de vidre defectuoses: <= 20%
Grans i partícules estranyes: <= 3%
Avaluant per separat les microesferes de diàmetre <1 mm i les de diàmetre igual >= 1 mm.
Granulometria, segons UNE-EN 1423: expressada com a descripció tamís a tamís. Es determina mitjançant l'ús de tamisos seleccionats, d'acord
amb les següents regles.
+---------------------------------------+
¦
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
Substàncies perilloses, segons UNE-EN 1423: expressada com a classe per a cadascuna de les substàncies perilloses (Arsènic, Plom i Antimoni).
Classe 0: valor no requerit
Classe 1: <= 200 ppm (mg/kg)
Resistència als agents químics; aigua, àcid clorhídric, clorur càlcic i sulfur sòdic, segons UNE-EN 1423: expressada com passa/no passa. Les
microesferes de vidre no han de presentar cap alteració superficial (superfície blanquinosa i sense brillantor) quan entren en contacte amb
l'aigua o els agents químics citats anteriorment.

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'albarà lliurat per l'administrador ha de contenir la següent informació:
Nom i direcció de l'empresa subministradora.
Identificació del fabricant.
Designació de la marca comercial.
Quantitat de materials que es subministra.
Identificació dels lots (referència) de cadascun dels materials subministrats.
Data de fabricació.
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF la següent documentació que acredita el compliment de les prestacions exigides:
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc:
Declaració de prestacions referit al sistema de senyalització vial del qual formi part, incloent la composició i identificació del sistema:
material base, materials de pre-mesclat i/o post-mesclat, dosificacions i instruccions d'aplicació, d'acord amb un dels següents procediments:
Document d'Idoneïtat Técnica Europeu (DITE)
Avaluació Tècnica Europea (ETE)
Declaració del fabricant amb les característiques físiques definides per a cada material base a la taula 700.3 del PG 3 vigent.
Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació definides per a cada material base a la taula 700.5 del PG 3 vigent.
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color vermell i negre:
Declaració de prestacions en base a l'assaig de durabilitat, segons UNE-EN 13197 realitzat per un laboratori acreditat, que inclourà la
identificació del sistema.
Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la taula 700.5 del PG 3 vigent per als colors negre i vermell.
CONDICIONS DE MARCATGE I 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: Declaració de Prestacions
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)
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.
Declaració de prestacions d'acord amb el que estableix l'annex ZA de la norma UNE-EN 1423.
Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la norma UNE-EN 12802.
OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA:
Els punts de control més destacables són els següents:
Comprovació de la documentació.
Inspecció visual del subministrament.
La DF podrà determinar la realització d'assajos d'algunes o totes les característiques especificades a la taula 700.5 del PG 3 vigent.
OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE:
Els punts de control més destacables són els següents:
Comprovació de la documentació.
Inspecció visual del subministrament.
Determinació de les següents característiques, segons UNE-EN 1423:
Granulometria
Índex de refracció
Percentatge de microesferes defectuoses
Tractament superficial
La DF podrà determinar la realització dels assajos d'identificació descrits a la norma UNE-EN 12802.
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es rebutjaran els aplecs amb documentació, acreditacions o característiques declarades que no compleixin amb els requisits especificats per a ells,
i aquells sobre els s'hagin efectuat assajos d'identificació i no compleixin amb els requisits i toleràncies que estableix la norma UNE-EN 12802.
Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, amb els seus corresponents assajos de control de qualitat, sempre que s'acrediti
que s'han eliminat les partides defectuoses o s'han corregit els seus defectes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:
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
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MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
BBM1 - SENYALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBM12603,BBM1EB1B.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements per a col·locar verticalment, destinats a informar i ordenar la circulació en vies utilitzades per vehicles i/o vianants.
S'han considerat els elements següents:
Senyals de contingut fix, aquelles que tenen un contingut preestablert pel 'Catálogo de señales verticales de circulación' publicat per
la Dirección General de Carreteras; únicament varien la mida i els números que inclouen en alguns casos.
Panells complementaris, aquells que acompanyen a les senyals verticals de contingut fix i acoten la seva prescripció.
S'han considerat els materials següents:
Alumini anoditzat.
Acer galvanitzat
S'han considerat els acabats següents:
Amb pintura no reflectora
Amb làmina retrorreflectant.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La placa senyal ha d'estar formada per l'estampació d'una planxa, d'alumini anoditzat o d'acer galvanitzat, amb els elements de reforç i ancoratge
necessaris per als seu ancoratge i recoberta amb l'acabat que li sigui propi, pintura no reflectora, o làmina retrorreflectant.
La utilització de materials d'una altra naturalesa haurà de ser aprovada per la DF.
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la intempèrie.
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials.
El substrat de les senyals i cartells verticals de circulació compliran amb les indicacions de la norma UNE-EN 12899-1.
No s'admetran les següents classes (d'acord amb la UNE-EN 12899-1):
P1 per a la perforació de la cara de la senyal (cara de la senyal amb perforacions a la seva superfície a una distancia no inferior a cent
cinquanta mil·límetres ( 150 mm)).
E1 per a les vores de la placa de la senyal (les vores de la senyal no estan protegides, el substrat es una placa plana).
SP0 per a la protecció de la superfície de la placa de la senyal (sense cap protecció de la superfície de la senyal front a la corrosió).
Tindran les dimensions, colors i composició indicades a la DT, d'acord amb el Capítol VI/Secció 4ª, del 'Reglamento General de Circulación', així
com la vigent Norma 8.1-IC 'Señalización vertical' de la Instrucción de Carreteras.
Les estructures i elements d'acer han de ser conformes a la Norma EN 1993-1-1.
Les estructures i elements d'alumini han de ser conformes a la Norma EN 1999-1-1.
Les característiques de les senyals i cartells han de ser les especificades a la Taula /01.1 del PG 3/75 MOD 11-OM.
No s'admetrà la utilització de les classes següents:
Pressió de vent: Classe WL2
Pressió deguda a la neu: Classe DSL0
Carregues puntuals: Classe PL0
Deformació temporal màxima a flexió: Classe TDB4
Deformació temporal màxima a torsió: Classe TDT0
Només s'admetran les senyals i cartells verticals de circul•lació per als que els coeficients parcials de seguretat per a les càrregues utilitzades
siguin de la classe PAF2.
ACABAT AMB LÀMINA RETRORREFLECTANT:
Els materials retrorreflectants constituïts per microesferes de classe RA1 i classe RA2, han de ser conformes amb les característiques visuals
(coordenades cromàtiques, factor de luminància, coeficient de retrorreflexió, durabilitat) i de resistència a la caiguda d’una massa, de la norma
UNE-EN 12899-1.
Els materials microprismàtics de classe RA1, RA2 y RA3 compliran les característiques de les normes UNE-EN 12899-1 i UNE 135340.
ACABAT AMB PINTURA NO RETRORREFLECTANT:
Ha de estar exempta de corrosió, i no tenir defectes que impedeixin la seva visibilitat o identificació correctes, com ara bonys, etc.
La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció superficial
Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la norma UNE 135331
Brillantor especular a 60°C: > 50%
Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra
Resistència a l'impacte (assaig 4.5): Sense trencament
Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6):
Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments
A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig
Resistència a la boira salina: Ha de complir especificacions art.3.7
Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9):
No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables
Envelliment artificial: Ha de complir les condicions art. 3.9.
Envelliment natural: Ha de complir les condicions de l'article 3.10
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb l'UNE 135331.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. A l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques
i el nombre d'unitats.
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de
vehículos.
* Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.
* UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas.
* UNE 135331:2011 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El fabricant ha de facilitar la informació del producte. Quan la mateixa no es pugui marcar sobre el producte, ha d'estar a la documentació que
l'acompanyi. En aquest cas el producte ha de tenir un codi d'identificació.
Tots els productes y components de les senyals verticals fixes de circulació estaran marcats al se revers de forma clara i duradora amb la següent
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informació:
Símbol del marcatge CE
Número de identificació del organisme de certificació
Nom o marca distintiva de identificació i adreça registrada del fabricant
Els 2 últims dígits del any en que es va fixar el marcat
Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció a fàbrica si procedeix
Referència a la norma europea: EN 12899-1:2007
Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i us previst
Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin recollides a les taules ZA.1 a ZA.6 de la norma EN 12899-1:2007, indicades
segons l’apartat ZA.3 de la mateixa norma.
El fabricant o subministrador ha de facilitar la informació següent:
Instruccions de muntatge i instal·lació de la senyal
Dades sobre qualsevol limitació de la ubicació de la senyal
Instruccions d’us i manteniment i neteja de la senyal, incloses les instruccions per al canvi de làmpades si fos el cas
El fabricant facilitarà a la DO, amb cada subministrament, un albarà amb documentació annexa que contingui, entre altres, les següents dades:
Nom i adreça de la empresa subministradora
Data de subministrament
Identificació de la fàbrica que ha produït el material
Identificació del vehicle que el transporta
Quantitat subministrada i designació de la marca comercial
OPERACIONS DE CONTROL:
La DO podrà comprovar sobre una mostra representativa dels materials subministrats, que la marca, referència i característiques dels mateixos es
corresponent amb la declarada a la documentació que els acompanya, en especial les dimensions de les senyals i cartells verticals, així como la
retrorreflexió del material.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de l'Orden FOM/2523/2014.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les especificacions del
plec.
Els assaigs d'identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas d'incompliment, es repetirà l'assaig corresponent sobre les
mostres reservades, acceptant-ne el subministrament si els dos resultats són satisfactoris.
Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de control definides.

____________________________________________________________________________
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MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
BBMZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBMZCA20.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat.
S'han considerat els elements següents:
Suport de perfil en C i tubular per a barreres de seguretat flexibles
Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització
Accessoris o peces especials per a barreres de seguretat flexibles
Separador per a barrera metàl·lica simple
Separador per a barrera metàl·lica doble
Connector de suport tubular
Terminal en forma de cua de peix amb extrem pla per a barreres de seguretat
Peça per a subjecció del sistema de protecció de motociclistes
Peça angular per a extrem de barrera metàl·lica
Topall final per a barrera metàl·lica simple
Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat
SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
Element que suporta la barrera i que s'insereix en el terreny.
Fabricat amb acer tipus S235JR segons UNE-EN 10025.
Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats (Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09%)
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO 1461.
La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179.
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): >= 70 micres
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): >= 505 g/m2
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.
Dimensions i toleràncies de suports tipus C: UNE 135122.
Dimensions i toleràncies de suports tubulars: UNE 135123.
Gruix nominal suport tipus C: 4 mm
Gruix nominal suport tubular: 3 mm
SUPORTS DE SENYALITZACIÓ:
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport de senyalització vertical.
Per a senyals de circulació, els suports compliran les condicions de la UNE 135312, UNE 135314.
Tipus d'acer: AP 11 (UNE 36093)
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO 1461.
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): >= 70 micres
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): >= 505 g/m2
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte.
Doblegament (UNE 7472): Ha de complir
Toleràncies:
Dimensió: ±1% (mínim ± 5mm)
Gruix: -10% (toler.+limitada per toler. en massa)
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Massa: +8%; -6%
Allargament fins a la ruptura:
+---------------------------------+
¦Gruix ¦ Allargament mínim (%)
¦
¦ (mm) ¦--------------------------¦
¦
¦Longitudinal¦Transversal ¦
¦------¦------------¦-------------¦
¦ <=40 ¦
26
¦
24
¦
¦------¦------------¦-------------¦
¦ > 40 ¦
25
¦
23
¦
¦ <=65 ¦
¦
¦
+---------------------------------+

Els punts de control més destacables són els següents:
Cada 256 m de barrera de seguretat es realitzaran les següents comprovacions:
Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat segons la norma UNE-EN ISO 1461.
Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no destructius) (assajos conforme UNE-EN ISO 1461)
Comprovació de les característiques geomètriques dels suports.
Cada 2000 kg, o fracció, de suports de les mateixes característiques (lot de control), es realitzaran els següents assaigs:
Característiques mecàniques: resistència a tracció, límit elàstic i allargament de ruptura (UNE-EN 10025).
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de
control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control
de producció establert a la marca de qualitat del producte.
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ:
Els punts de control més destacables són els següents:
Cada 100 m de suports utilitzats a l'obra, es realitzaran les següents comprovacions:
Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·licula de galvanitzat segons la norma UNE-EN ISO 1461.
Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no destructius) (assaigs conforme UNE-EN ISO 1461)
Comprovació de les característiques geomètriques dels suports.

ACCESSORIS O PECES ESPECIALS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
Accessori necessari per a la instal·lació de les barreres, així com per a assegurar el seu correcte funcionament.
Fabricat amb acer tipus S235JR segons UNE-EN 10025.
Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats (Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09%)
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO 1461.
La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179.
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): >= 70 micres
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): >= 505 g/m2
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.
Dimensions i toleràncies de separador, terminal cua de peix, peça angular i topall final : UNE 135122.
Dimensions i toleràncies de connector de suport tubular : UNE 135123.
Gruix nominal: 3 mm

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre
dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.

____________________________________________________________________________

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats en calent, necessaris per a la fixació d'un metre de barrera
de seguretat.
Compliran les condicions de la norma UNE 135122.
S'utilitzarà acer de tipus S235JR, segons UNE-EN 10025. En elements d'unió (cargols) no definits per cap norma s'utilitzaran acers de característiques
similars als normalitzats.
Recobriment galvanitzat en calent segons la norma UNE-EN ISO 10684.
Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.
Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina.
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BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES
BD5Z -

MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
Subministrament: Els perfils aniran marcats amb la identificació del fabricant. El marcatge ha de ser llegible a simple vista i indeleble.
Emmagatzematge: En zones a cobert. Si no és possible s'emmagatzemaran amb un pendent mínim de l'1,5% en el sentit longitudinal del perfil i amb
una separació mínima de 4 cm entre els perfils i el terreny.
En cas de subministrar-se paletitzats i plastificats, es retiraran els plàstics.
L'aplec es realitzarà en zones llises, netes i pavimentades.

BD5ZBJA0.

SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ:
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer.
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra.
ACCESSORIS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
Subministrament: Marcats amb la identificació del fabricant. El marcatge ha de ser llegible a simple vista i indeleble.
Emmagatzematge: En zones a cobert. En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra.
Els paquets han d'anar paletitzats i no s'han d'apilar.
En cas de subministrar-se plastificats, s'han de retirar els plàstics.
L'aplec s'ha de realitzar en zones llises, netes i pavimentades.
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS:
Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques de l'element de fixació i el nombre d'unitats que conté.
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.
No s'han d'apilar en més de dos alçàries.
En cas de subministrar-se plastificats, s'han de retirar els plàstics.
L'aplec s'ha de realitzar en zones llises, netes i pavimentades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i al seu suport.
BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT I ACCESSORIS PER A BARRERA FLEXIBLE:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de
vehículos.
SUPORTS DE PERFIL EN C, SEPARADORS, PECES ANGULARS, TOPALLS FINALS, TERMINALS EN FORMA DE CUA DE PEIX I PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ
PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
* UNE 135122:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos accesorios de las barreras metálicas. Materiales, geometría,
dimensiones y ensayos.
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de manipulación y almacenamiento. Procedimientos de
montaje y metodología de control.
SUPORTS DE PERFIL TUBULAR I CONNECTOR DE SUPORT TUBULAR:
* UNE 135123:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos accesorios de la barrera metálica simple con poste tubular.
Materiales, geometría, dimensiones y ensayos.
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de manipulación y almacenamiento. Procedimientos de
montaje y metodología de control.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que identifiquen el fabricant, i recepció del corresponent certificat
de qualitat on es garanteixen les condicions indicades al plec. Atenció especial a l'aspecte superficial del galvanitzat.
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT:
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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 superfície superior antilliscant.
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherència 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 superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una superfície 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
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Amplària:
Classes
Classes
Forats:
Diàmetre:
Classes
Classes
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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

A 15 a B 125: 18-25 mm
C 250 a F 900: 18-32 mm
A 15 a B 125: 18-38 mm
C 250 a F 900: 30-38 mm

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.

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.
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 a l'apartat 7.9.1 i 7.9.2 de l'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

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'ús 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 peça assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20%
de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament.

____________________________________________________________________________

BD -

MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BDK - MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
BDKZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDKZH9B0,BDKZHEB0,BDKZH9C0.

REIXA FIXA:
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
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 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 de 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
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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 superfície superior antilliscant.
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherència 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 superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una superfície 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 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
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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.
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
Gruix mínim de fosa o d'acer:
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:
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%

Accessori manipulat de polietilè d'alta densitat per a instal·lacions de transport i distribució d'aigua amb una temperatura fins a 40°C
Accessori manipulat de polietilè de mitja densitat per a instal·lacions de transport i distribució de gas amb una temperatura fins a 40°C

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.
L'accessori ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions.
No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.
Els accessoris manipulats han d'estar fets per la unió soldada de diverses posicions de tubs.
Els accessoris injectats han d'estar fets amb motlle, formant una peça sencera i no han d'existir soldadures intermitges.
ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA A PRESSIÓ:
El material ha de complir els requisits de la norma UNE-EN 12201-3.
ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLES GASOSOS:
El material ha de complir els requisits de la norma UNE-EN 1555-1.
Cap component del accessori ha de mostrar cap signe de desperfecte, ratlles, picadures, bombolles, inclusions o fissures en forma que impedeixin
la conformitat dels accessoris amb els requisits exigits per la norma UNE-EN 1555-3.
El color de les parts de PE dels accessoris, ha de ser groc o negre.
El disseny de l'accessori ha de ser de manera, que quan s'uneixi amb el component corresponent, no es desplacin els filaments elèctrics ni els
segells.
Les característiques geomètriques han de complir l'especificat en l'apartat 6 de la norma UNE-EN 1555-3, en funció del tipus d'unió i del tipus
d'accessori.
El fabricant ha de declarar les característiques següents:
Límits de temperatura
Series o SDR
Ovalitat
Instruccions de muntatge
Paràmetres de fusió amb els seus límits
En accessoris a solapa i tes de presa de càrrega: mitjans de subjecció i la necessitat de mantenir les abraçadores en posició per tal de garantir
el comportament del conjunt
Les característiques mecàniques han de complir l'especificat en l'apartat 7 de la norma UNE-EN 1555-3 i les físiques l'especificat en l'apartat
8 de la mateixa norma.
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.

Subministrament: Per unitats.
A granel o protegits individualment quan sigui necessari per evitar el seu deteriorament. L'embalatge, si s'escau, ha de portar almenys una etiqueta
amb el nom del fabricant, tipus i dimensions de l'article, nombre d'unitats a la caixa, i qualsevol condició especial d'emmagatzematge i límits
de temps d'emmagatzematge.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
S'ha d'evitar col·locar la canonada directament al terreny, col·locant una fusta o cartró comprimit que no fan malbé el polietilè.
No poden estar en contacte amb olis hidràulics i lubricants, productes químics agressius i dissolvents.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

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

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 de tipo, marcado, control de calidad.

ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA A PRESSIÓ:
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 12201-3:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 3: Accesorios.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

ELEMENTS DE FOSA GRIS:
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.

ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLES GASOSOS:
UNE-EN 1555-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 1:
Generalidades.
UNE-EN 1555-3:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 3:
Accesorios.

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

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA A PRESSIÓ:
Sobre l'etiqueta dels accessoris per a les canonades per al subministrament d'aigua a pressió hi ha de constar la següent informació com a mínim:
Número de l'EN 12201
Material i designació normalitzada
Interval de pressió en bar
Tolerància (només per als accessoris amb extrem mascle) dn=>280 mm
Interval de SDR de fusió

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'ús 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 peça assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20%
de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament.

____________________________________________________________________________
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLES GASOSOS:
Cada accessori ha de portar marcat de forma indeleble i clarament llegible com a mínim, la informació següent:
Número de la norma de sistema
Nom i / o marca del fabricant
Diàmetre exterior nominal del tub
Material i designació
Sèrie d'aplicació del disseny
Interval de SDR per fusió
Informació del fabricant: període de fabricació, any i mes en xifres o codi; nom o codi del lloc de fabricació, si el fabricant produeix en
diferents llocs
Fluid intern
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
Control de la documentació tècnica subministrada.
Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ
BFBD - ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A DERIVACIONS

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFBD1635.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.

Accessoris de polietilè per a conduccions.
S'han considerat els tipus següents:

____________________________________________________________________________
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BF -

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.

TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BFWB1605,BFWB1705,BFWB1E62,BFWB1F62.

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o centralitzacions de comptadors.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions
d'edificació i d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer
disminuir les d'aquest 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
Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

BJ -

MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

BJM - ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ
BJM1 - COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURES

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

BJM12407.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

Comptadors d'aigua, amb unions roscades o embridades, per a connectar a la bateria o al ramal i equips auxiliars per a la centralització de lectures.
S'han considerat els tipus de comptadors següents:
Comptadors d'aigua freda de funcionament mecànic amb cos de llautó, rellotgeria estanca i transmissor magnètic
Comptadors d'aigua freda de funcionament electrònic, amb cos de material sintètic, pantalla digital multifunció i sistema de mesura mitjançant
turbina axial i transductor electrònic

____________________________________________________________________________
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CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i no ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial.

TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFYB1605,BFYB1705,BFYB1E62,BFYB1F62.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, 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

COMPTADORS:
No ha de tenir cap tipus de defecte mecànic que alteri el funcionament o la qualitat de l'aparell, ni fuites, exsudacions, mostres de corrosió
o d'altres defectes superficials.
Ha d'anar equipat amb un sistema eficaç que impedeixi l'entrada d'humitat, tant de l'interior com de l'exterior, dins l'esfera de lectura, i també
per a poder ser comprovat sense desmuntar-lo.
Ha d'anar proveït d'una tapa protectora i una fletxa gravada de forma indeleble que indiqui la direcció del fluid i, opcionalment, una vàlvula
antiretorn a la sortida.
El comptador ha d'estar homologat i precintat.
El comptador ha d'estar fabricat amb materials d'una resistència i durabilitat adequades al ús a que es destina. Els materials no s'han de veure
afectats de manera adversa per les variacions de temperatura de l'aigua, dintre del ventall de temperatures de treball.
Totes les parts del comptador en contacte amb l'aigua que hi circula han de fabricar-se amb materials que són convencionalment coneguts com no-tòxics,
no-contaminants i biològicament inerts.
El comptador d'aigua complert ha d'estar fabricat amb materials resistents a la corrosió interna i externa o que estiguin protegits per un tractament
superficial adequat.
El dispositiu indicador ha de proporcionar una indicació del volum fàcilment llegible, segura i sense ambigüitats visuals.
El volum d'aigua ha d'indicar-se en metres cúbics. El símbol m3 ha d'aparèixer en el totalitzador o immediatament al costat del número indicat.
COMPTADOR VOLUMÈTRIC:
Ha d'estar format per un cos amb un mecanisme interior de pistó o rotatiu i un totalitzador de lectura.
COMPTADOR DE VELOCITAT:
Ha d'estar format per un cos i una tapa.
Ha de tenir un mecanisme interior de turbina amb un tren reductor que transmeti el pas de fluid al totalitzador.

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.

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

COMPTADOR D'AIGUA ELECTRÒNIC:
Si el totalitzador pot mostrar informació addicional a la del volum d'aigua mesurat, aquesta informació ha de mostrar-se de manera clara i sense
ambigüitat del volum d'aigua mesurat.
S'ha d'incloure un element que permeti controlar l'operació correcte del display.
El comptador ha de disposar d'un indicador de l'estat de la bateria interna.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

COMPTADORS:
Subministrament: Embalat, amb les rosques protegides, dins de caixa protectora.

____________________________________________________________________________

ELEMENTS DE CENTRALITZACIÓ DE LECTURES:
Subministrament: En caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BG -

MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

BGW1 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

COMPTADORS:
Orden de 28 de diciembre de 1988 por la que se regulan los contadores de agua fría.
ELEMENTS DE CENTRALITZACIÓ DE LECTURES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BGW1A000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

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.
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COMPTADORS:
El comptador ha d'anar marcat de manera visible e indeleble amb la següent informació com a mínim:
Nom o raó social del fabricant o la seva marca de fàbrica
La classe metrològica i el cabal nominal expressat en m3/h
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L'any de fabricació i el número de comptador separats inequívocament
Una o dues sagetes que indiquin el sentit del flux
El signe d'aprovació del model o, en el seu cas, d'aprovació del model CEE
La pressió màxima de servei en bar, en el cas de que sigui superior a 10 bar
La lletra H o V en el cas de que el comptador només pugui treballar en posició horitzontal o vertical respectivament

Paral·lelisme entre llistons: ± 2 mm (no acumulatius)
Guerxament dels llistons: ± 2 mm/m

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ELEMENTS DE CENTRALITZACIÓ DE LECTURES:
El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica, instruccions, esquemes i plantilles necessaris per al muntatge, connexió de l'element
i el manteniment.
OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:
Els punts de control més destacables són els següents:
Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
Control de la documentació tècnica subministrada.
Control d'identificació dels materials i verificació del seu dimensionat segons projecte.
Contrastar entre la documentació aportada i els materials emprats.
Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

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

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:
Es comprovarà globalment

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.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.

____________________________________________________________________________

BJ -

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.

MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

BJS - EQUIPS PER A REG
BJS1 -

____________________________________________________________________________

BOQUES DE REG

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJS1UZ10,BJS1U040.

BQ -

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

BQ2 - PAPERERES

Elements de subministrament i distribució d'aigua, destinats a la connexió de mànegues de reg o localització puntual d'aspersors aeris acoblats
a la rosca de lca clau d'apertura.
Ha d'estar formada per:
Carcassa
Tapa
Cos amb connexió per rosca
Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i accionament per volant
Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament
Sortida tipus roscada o Racor Barcelona
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.
Pressió nominal: 10 bar
Pressió de prova: >= 15 bar

BQ22 -

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.
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

MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

PAPERERES MURALS I DE PEU

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQ223220.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Papereres de peu i murals.
S'han considerat els tipus següents:
Papereres de peu:
Papereres de planxa desplegada amb suport de tub
Papereres de fosa
Papereres de fosa d'alumini
Papereres de planxa d'acer inoxidable arenat
Papereres de polietilè
Papereres de planxa d'acer galvanitzat
Papereres murals:
Papereres de planxa d'acer inoxidable arenat
Papereres de planxa d'acer galvanitzat
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PAPERERA DE PLANXA DESPLEGADA:
El cilindre i la base de la paperera han de ser de planxa desplegada d'acer galvanitzat. Ha de dur 3 platines de reforç, una horitzontal a la part
superior, una a la inferior i una de vertical per subjectar-la al suport.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.

BQ -

PAPERERA DE FOSA:
El cos ha de ser de fosa amb protecció antioxidant i pintura en pols.
La protecció antioxidant ha de ser homogènia i contínua a tota la superfície.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

PAPERERA DE FOSA D'ALUMINI:
La cubeta i la tapa han de ser de fosa d'alumini pintada en pols.
L'estructura ha de ser de perfils d'acer inoxidable.
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.

BQ1 - BANCS
BQ11 -

BANCS DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PAPERERA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE ARENAT:
La cubeta ha de ser de planxa d'acer inoxidable arenat i pintada exteriorment amb pintura de color negre forja.
El suport estarà format per dos perfils en L, de 40x40 mm, soldats a una platina.
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.

BQ11PS12.
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
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PAPERERA DE POLIETILÈ:
El cos i la tapa han de ser de polietilè colorejat en massa amb colors blau, verd o groc.
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
PAPERERA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT:
La cubeta ha de ser de planxa d'acer galvanitzat i pintada exteriorment amb pintura de color negre forja.
El suport estarà format per dos perfils en L, de 40x40 mm, soldats a una platina.
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i en llocs protegits d'impactes.

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.

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

BR -

No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

BRB5 - TRAVESSES

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Recepció del certificat de garantia del fabricant.
Inspecció visual del material a la seva recepció.
Comprovacions geomètriques i de dimensions.
Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BRB5T400.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

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.

MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

BR3 - CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS
BR34 -

Taulons de fusta provinents de troncs sans, de fibres rectes i compactes, per a ús en espais exteriors.
S'han considerat els tipus següents:
Taulons de fusta de pi roig
Taulons de fusta de roure
Taulons de fusta tropical
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No han de tenir signes de putrefacció, corcs, nusos morts ni estelles.
Es poden admetre esquerdes superficials que no afectin les característiques de la fusta.
A les seves cares no hi ha de quedar residus d'escorça superior ni de càmbium.
Les cares superior i inferior han de ser planes i paral·leles.
La fusta de pi i la fusta de roure han d'estar tractades en autoclau, amb productes de sals de coure lliures d'arsènic i crom.
Llargària: <= 250 cm
Contingut d'humitat: <= 6%
Toleràncies:
Fletxes: ± 5 mm/m, <= 10 mm/total
Dimensions de la secció: ± 5%
Torsió del perfil: ± 3 mm

____________________________________________________________________________

BR -

MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

BRB - MATERIALS PER A ROCALLES I ESCALES

ESMENES BIOLÒGIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BR341150.

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: De manera que no es deformi i en llocs secs i ventilats.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Esmenes biològiques per al condicionament biològic del sòl.
S'han considerat els tipus següents:
Esmena biològica d'àcids húmics i fúlvics
Bioactivador microbià

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

BIOACTIVADOR MICROBIÀ:
Compost d'àcids húmics i fúlvics, microorganismes latents, matèria orgànica i adob sobre una matriu orgànica de turba negre.
Contingut d'àcids húmics i fúlvics: 22%
Contingut de microorganismes: 2800 milions/g
Contingut de matèria orgànica: 30%
Grandària màxima: 2 mm

No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En envasos tancats i precintats.
Emmagatzematge: Protegit contra les pluges, les temperatures exteriors extremes i els focus d'humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
Designació del producte que conté
Nom del fabricant o marca comercial
Pes net
Estat físic
Composició química
Solubilitat
Reacció
Riquesa
OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com s'indica a les especificacions.
Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels documents acreditatius de la disposició de
l'etiqueta ecològica europea.
Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents
a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, amb la determinació de:
Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua.
Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).
Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.
Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).
Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics
4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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ELEMENTS COMPOSTOS

D0 -

ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

D03 -

GRANULATS
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D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

D039 - SORRES-CIMENT

D0701821.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.

D0391411.

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.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla de sorra, ciment i eventualment calç, sense aigua, per a formar un morter en 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.

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

No hi ha normativa de compliment obligatori.

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.
D0 -

ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ

D06 -

FORMIGONS SENSE ADDITIUS

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.

D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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

D060M022.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera,
d'ús no estructural.
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):
Consistència seca: 0 - 2 cm
Consistència plàstica: 3 - 5 cm
Consistència tova: 6 - 9 cm
Consistència fluida: 10 - 15 cm
Relació aigua-ciment: <= 0,65
Contingut de ciment: <= 400 kg/m3
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir:
Cendres volants: <= 35% pes de ciment
Fum de sílice: <= 10% pes de ciment
Toleràncies:
Assentament en el con d'Abrams:
Consistència seca: Nul·la
Consistència plàstica o tova: ± 10 mm
Consistència fluida: ± 20 mm
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, no pot ser superior a una hora i mitja.
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó.
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua.
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
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
Els valors de consistència i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte.

____________________________________________________________________________

D0 -

ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D0B27A00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, elaborades a l'obra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a les seves condicions d'adherència. La secció afectada
ha de ser <= 1% de la secció inicial.
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El procés de tall no ha d'alterar les característiques geomètriques
o mecàniques dels productes utilitzats.
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:
Ganxos, patilles i ganxos en U:
Diàmetres < 20 mm: >= 4 D
Diàmetres >= 20 mm: >= 7 D
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions excessives en el formigó en la zona de curvatura ni
trencaments en la barra.
+-------------------------------------------¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦
¦
¦------------------------------¦
¦
¦
D <= 25 mm ¦
D > 25 mm ¦
¦------------¦---------------¦--------------¦
¦
B 400
¦
10 D
¦
12 D
¦
¦
B 500
¦
12 D
¦
14 D
¦
+-------------------------------------------Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir:
No han d'aparèixer principis de fissuració.
Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten variacions dins dels límits següents:
Deformació sota càrrega màxima: <= 2,5%
Alçària de la corruga:
Diàmetres <= 20 mm: <= 0,05 mm
Diàmetres > 20 mm: <= 0,10 mm
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En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements.
Toleràncies:
Llargària en barres tallades o doblegades:
L <= 6000 mm: - 20 mm, + 50 mm
L > 6000 mm: - 30 mm, + 50 mm
(on L es la llargària recta de les barres)
Llargària en estreps o cèrcols:
Diàmetres <= 25 mm: ± 16 mm
Diàmetres > 25 mm: - 24 mm, + 20 mm
(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element)
Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element: <= 10 mm
Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades: ± 5º

F-

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

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

La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de ferralla.
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí,
de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament
d'armadures en calent, s'ha de prendre les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze.
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que compleixi l'especificat en l'article 69.2.2 de l'EHE-08.
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària específica de tall automàtic.
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.

Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor.
S'han considerat les eines de demolició següents:
Mitjans manuals
Martell picador
Martell trencador sobre retroexcavadora
S'han considerat els materials següents:
Maçoneria
Obra ceràmica
Formigó en massa
Formigó armat
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

PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ

F2 -

DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F21 -

DEMOLICIONS

F213 - ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2135123,F2135323.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

____________________________________________________________________________

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
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.
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.
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.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre
les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
FONAMENTS:
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.
MURS DE CONTENCIÓ:
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres.
Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides amb una barana i un sòcol.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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.
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
____________________________________________________________________________
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F216 - ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F2168731,F216R243.

F219FBA0,F219FFC0,F2194XG5,F2194JL5,F219PSL5,F219CAL1,F219CAK1,F2191306.

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

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

Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor.
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició:
Paret d'obra de fàbrica de ceràmica
Envans i paredons d'obra de ceràmica
Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix
Envans de vidre emmotllat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball
Enderroc de l'element amb els mitjans adients
Trossejament i apilada de la runa
Càrrega de la runa sobre el camió

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i que en fer la demolició els límits
del paviment que resti siguin rectes i uniformes.
S'han considerat els elements següents:
Vorada col·locada sobre terra o formigó
Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball
Demolició de l'element amb els mitjans adients
Trossejament i apilada de la runa

CONDICIONS GENERALS:
L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a una distancia superior a 1,5 m de l'edifici i de la bastida i
convenientment senyalitzada.
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti de la façana una distancia de 2 m com a
mínim.
En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra incendis.
Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de col·locar testimonis per a observar els possibles efectes de l'enderroc
i dur a terme l'apuntalament en cas necessari.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar la seva càrrega, en funció dels mitjans de que es
disposi i de les condicions de transport.
Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material.
Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de les edificacions veïnes per a observar les lesions
que hagin pogut sortir.
Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els apuntalaments, les bastides i les tanques.
Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es notificarà immediatament a la DF.

CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i
de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra,
etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
Toleràncies d'execució:
Replanteig: ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
No es depositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon estat.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres
causes en puguin provocar l'enderroc.
Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser afectades per l'aigua.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre
les obres i avisar a la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.
PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX:
S'han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d'arcs i voltes.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.
Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals després d'haver enderrocat el sostre superior i abans d'enderrocar les
bigues i pilars del nivell en el qual es treballa.
Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega que hi ha al seu damunt.
Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i s'apuntalaran sense tallar els tirants fins el seu enderroc.
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alçària superior a set vegades el seu gruix.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a
mínim:
Mètode d'enderroc i fases
Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
Cronograma dels treballs
Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari
existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre
les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
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

ENVANS I PAREDONS:
S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre superior.
Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament el sostre.
PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:
S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està enderrocant, després de treure els vidres.
Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements estructurals, disposant-se en aquest cas, proteccions
provisionals en les obertures.
Les plaques s'han de tallar en bandes paral·leles a l'armadura principal, de pes no més gran a l'admès per la grua.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.

* 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

____________________________________________________________________________

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ENDERROC PUNTUAL:
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

F2 -

DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F21 -

DEMOLICIONS

F21B - ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ

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

DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F21 -

DEMOLICIONS

F21B3001,F21BPSM1,F21BPS01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

____________________________________________________________________________

F2 -

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.
S'han considerat els tipus següents:
Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra
Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó
Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó
Desmuntatge de barana metàl·lica
Desmuntatge de reixa i ancoratges
Desmuntatge de senyal de trànsit
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball
Enderroc de l'element amb els mitjans adients

F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT
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-

m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de la DT.

Tall d'armadures i elements metàl·lics
Trossejament i apilada de la runa
Càrrega de la runa sobre el camió

POU:
m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

CONDICIONS GENERALS:
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què
es disposi i de les condicions de transport.
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra,
etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions d'ús.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i femelles, i després les peces separadores.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre
les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

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

F22 -

MOVIMENTS DE TERRES

F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA:
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.

F2213422,F22113L2.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DESMUNTATGE DE REIXA:
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

____________________________________________________________________________

F2 -

DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F21 -

DEMOLICIONS

F21D - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F21DQU02,F21DCA02,F21DFG01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals o mecànics.
S'han considerat els elements següents:
Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó
Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó
Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball
Enderroc de l'element amb els mitjans adients
Tall d'armadures i elements metàl·lics
Trossejament i apilada de la runa
Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i
de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra,
etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que mantinguin el mateix nivell.
Ha d'estar fora de servei.
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre
les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
Neteja i esbrossada del terreny
Excavació per a caixa de paviment
Excavació per a rebaix
Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:
Preparació de la zona de treball
Situació dels punts topogràfics
Excavació de les terres
Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas
Neteja i esbrossada del terreny:
Preparació de la zona de treball
Situació dels punts topogràfics
Protecció dels elements que s'han de conservar
Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa
Càrrega dels materials sobre camió
Excavació de roca amb morter expansiu:
Preparació de la zona de treball
Situació de les referències topogràfiques externes
Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert
Introducció del morter a les perforacions
Trossejat de les restes amb martell trencador
Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina
o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple
entre 5 i 25 MPa.
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de
resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa.
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té un assaig de resistència a la compressió
simple entre 50 i 100 MPa.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres condicionants de l'obra permeten que els mitjans
d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de terres.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d'altres condicionants de l'obra no permeten que
els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar
el desenvolupament de treballs posteriors.
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona influenciada pel procés de l'obra.
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements
existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la
mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació.
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a útils.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats
de maniobra de màquines o camions.
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o de camions.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.
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°

CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ:

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

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 resistència local diferent de la resta, com ara roques,
restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents:
S'hagi de treballar a dins
Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de
fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant
de la presència de serveis.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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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m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar
les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs
que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació,
i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions
i voladures.
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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.

F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2225121,F222H422.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua
o realitzades per dames.
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb utilització d'explosius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball
Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas
Excavació de les terres
Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina
o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
Planor: ± 40 mm/m
Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
Nivells: ± 50 mm
Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.
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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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F226 - TERRAPLENADA I PICONATGE DE TERRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2261C0F.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que permeten la utilització de maquinària, amb la finalitat
d'aconseguir una plataforma de terres superposades.
S'han considerat els tipus següents:
Caixa de paviment amb una compactació del 90% al 95% PM
Fonament de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN
Nucli de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN
Coronació de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball
Situació dels punts topogràfics
Execució de l'estesa
Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari
Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
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Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents:
Posada en obra en condicions acceptables
Estabilitat satisfactòria
Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o seleccionat, en el fonament i nucli es pot utilitzar a més
el tolerable.
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4 del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002,
en la zona exterior del terraplè (coronament i zones laterals).
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb matèria orgànica o amb qualsevol altre tipus de material
marginal, han de complir l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002.
A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavació o d'aportació, i a més, també es podran fer servir els productes
provinents de processos industrials o manipulats, sempre que compleixin les prescripcions del PG3.
Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l'altura inicial de la mostra al realitzar l'assaig segons NLT 254
i pressió d'assaig de 0,2 MPa. Aquests es podran utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions
i cures a adoptar per al seu ús, depenent de la funcionalitat del terraplè, el grau de colapsabilitat del sòl, i les condicions climàtiques i de
nivells freàtics.
S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%.
L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, per a qualsevol zona del terraplè, es podran utilitzar les que
tinguin un contingut inferior al 0,2%. Si hi hagués un contingut superior al 1%, s'hauria de realitzar un estudi especial aprovat pel Director
d'obra per a autoritzar el seu ús.
Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades o seleccionades.
No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que es disposen.
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb pendents inferiors a 1:2.
Gruix de cada tongada : >= 3/2 mida màxima material
Pendent transversal de cada tongada: 4%

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a
mínim:
Maquinària prevista
Sistemes de transport
Equip d'estesa i compactació
Procediment de compactació
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.
Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de l'escarificació la definirà el Projecte, però la DF també
la podrà definir en funció de la naturalesa del terreny.
Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions òptimes per estar el menor temps possible exposats als efectes
climatològics quan no s'utilitzin proteccions.
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el gruix mínim necessari per tal de suportar les càrregues
degudes a l'acció dels equips de moviment i compactació de terres.
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final.
Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotèxtils per facilitar la posada en obra de les tongades, sempre i quan ho
indiqui el Projecte.
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de l'esplanada.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de terraplenat i la densitat a assolir no ha de ser inferior
a la del terreny circumdant.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió.
L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb d'altres sistemes que garanteixin la unió amb el nou terraplé.
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir l'estabilitat.
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball de la maquinària.
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació exigits en la DT, considerant el tipus de material,
el seu grau d'humitat inicial i les condicions ambientals de l'obra.
Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme ja sigui
a la zona de procedència, a l'apilament, o a les tongades, sense que es formin embassaments, i fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima
de l'assaig PM.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments
adients.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca,
de forma que l'humitat resultant sigui l'adient.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració.
La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció dels resultats del assaigs realitzats a l'obra.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat.
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria de l'aigua reconduïda fora del terraplè.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

TERRAPLÈ:
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357):
Fonament, nucli i zones exteriors:
Sòls seleccionats : >= 50 MPa
Resta de sòls : >= 30 MPa
Coronament:
Sòls seleccionats : >= 100 MPa
Resta de sòls : >= 60 MPa
Grau de compactació: >= 95% PM
Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM
Petjada admissible (nucli): <= 5 mm
Toleràncies d'execució:
Variació en l'angle del talús: ± 2°
Espessor de cada tongada: ± 50 mm
Nivells:
Zones de vials: ± 30 mm
Resta de zones: ± 50 mm
Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig Pròctor):
Sòls seleccionats, adequats o tolerables: - 2%, + 1%
Sòls expansius o colapsables: - 1%,
+ 3%

SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ:
Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), s'han de sanejar d'acord amb les instruccions
de la DF.
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN
FOM/1382/2002.
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme.
En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres existents, es seguiran les indicacions de la DF per tal de
garantir la correcte estabilitat.
El material a utilitzar en el terraplè s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar
zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.

CAIXA DE PAVIMENT:
Toleràncies d'execució:
Replanteig: ± 100 mm
Planor: ± 20 mm/m

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ:
Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original del terreny i que ha estat buidada en l'esbrossada o
al fer una excavació addicional degut a la presència de material inadequat. L'espessor mínim serà d'1 m.
El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat.
En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les condicions de drenatge o estanquitat ho permetin, que
les característiques del terreny siguin les adequades, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui
CBR >= 3 (UNE 103502).
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per
a qualsevol zona de terraplè.
En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 2% de matèria orgànica; per a un contingut superior,
s'haurà de realitzar un estudi especial aprovat pel Director d'obra.
Gruix: >= 1 m
SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ:
Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la coronació.
En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada
en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).
La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per problemes de resistència, deformabilitat i posada en obra;
per tant, el seu ús no és aconsellable, a no ser que es justifiqui el seu ús mitjançant un estudi especial.
L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'article 330.4.4 del PG-3.
Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar l'assaig segons UNE 103601. Aquests es podran utilitzar
en el nucli sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar durant la construcció, depenent de la
funcionalitat del terraplè, les característiques de permeabilitat de la coronació i espigons, el inflament lliure, i les condicions climàtiques.
S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor de referència compresa entre el 1 i
el 3%.
La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut en aquesta substància haurà
d'estar entre:
0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució
2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons
5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de drenatge i impermeabilització
Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè.
En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 5% de matèria orgànica per a la zona del nucli.
SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ:
Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de més de 50 cm, i amb un gruix de 2 tongades com a mínim.
En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva capacitat de suport sigui l'adient per a l'esplanada prevista,
i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 103502).
No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir materials naturals o tractats, sempre que compleixin les
condicions de capacitat de suport exigides.
Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de més del 2% en sulfats solubles, la coronació hauria d'evitar
la filtració d'aigua cap a la resta de terraplè.
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per
a qualsevol zona de terraplè.
En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de matèria orgànica.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
El control d'execució inclou les operacions següents:
Preparació de la base sobre la que s'assentarà el terraplè.
Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de la temperatura ambient.
Humectació o dessecació d'una tongada.
Control de compactació d'una tongada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma amb els talussos definits als plànols. A efectes
d'obtenir el grau de compactació exigit, els assaigs de control s'han de realitzar en la zona del terraplè estructural.
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han d'estar uniformement repartits en sentit
longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar l'execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la base d'assentament.
Donada la rapidesa de la cadena operativa 'extracció-compactació', la inspecció visual té una importància fonamental en el control dels terraplens,
tant a nivell de materials com per a l'estesa.
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb
característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%.
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les limitacions establertes al plec de condicions.
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de condicions, en cada un
dels punts de la mostra. Com a mínim, el 70% de punts haurà d'estar dins dels valors d'acceptació, i el 30% restant no podrà tenir una densitat
inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en el Projecte o per la DF.
En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per recompactació o substitució del material. En general, s'ha de treballar
sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació
s'han d'intensificar el doble sobre les capes corregides.
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà reparar sense cost els errors que s'hagin
produït.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

MOVIMENTS DE TERRES

F227 - REPÀS I PICONATGE DE TERRES

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

F227T00F.

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del 'Pla de Gestió de Residus de Construcció i Enderrocs' de l'obra.

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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.
____________________________________________________________________________

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
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GESTIÓ DE RESIDUS

F2R3 - TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

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.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2R35065.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

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.

____________________________________________________________________________
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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.

F2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS
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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2R24200.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
Classificació dels residus en obra

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat, d'acord amb el que especifica l'article 5.5 del
REAL DECRETO 105/2008 :
Formigó LER 170101 (formigó): >= 80 t
Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 40 t
Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 2 t
Fusta LER 170201 (fusta): >= 1 t
Vidre LER 170202 (vidre): >= 1 t
Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t
Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró): >= 0,5 t
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, han de quedar separats com a mínim en
les fraccions següents:
Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen substàncies perilloses)
No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses)
Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que contenen substàncies perilloses)
Els residus separats en les fraccions establertes al 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderroc' de l'obra, s'emmagatzemaran en els
espais previstos a l'obra per a aquesta finalitat.
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separació selectiva prevista.
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final.
RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació
del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments
accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de
perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de
líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.

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
Excavacions
Excavacions
Excavacions
Excavacions

increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
en terreny fluix: 15%
en terreny compacte: 20%
en terreny de trànsit: 25%
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.
____________________________________________________________________________
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2RA63G0,F2RA61H0,F2RA6770,F2RA6960,F2RA6680,F2RA6890,F2RA7580,F2RA7FD0.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
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

F2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

F2R54265.

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.

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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 DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

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.

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.

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.

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.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la
Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus,
d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

____________________________________________________________________________

F3 -

FONAMENTS I CONTENCIONS

F32 -

MURS DE CONTENCIÓ

F32G -

MURS DE CONTENCIÓ D'ELEMENTS SINGULARS

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament
correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en
el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos
y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció
i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F2R -

GESTIÓ DE RESIDUS

F2RA -

F32G1000.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Construcció de mur de contenció fet amb blocs especials de morter de ciment de forma prismàtica, de 20x30x40 cm, amb espàrrecs d'acer per unió
vertical dels blocs, i malla plàstica per arriostrament, enterrada al trasdòs
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball
Muntatge i col·locació dels blocs per filades horitzontals
Col·locació de la malla geored per arriostrament del mur
Les feines d'aquesta unitat d'obra, s'han de fer de forma simultània amb les de les unitats d'obra de reblert per tongades de la part interior
del mur amb graves i terres.
CONDICIONS GENERALS:
La forma del mur, disposició de les peces i dimensions han de ser les indicades a la DT.
El conjunt del mur i el terraplè ha de ser estable.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els blocs han de quedar disposats al portell i muntats en filades horitzontals.
Han de quedar travats entre ells per un sistema de clavilles d'acer.
La cara exterior del mur ha de ser plana i aplomada.
No hi ha d'haver cap falca de fusta entre els blocs.
La part superior del terraplè ha de tenir el pendent adequat per evacuar l'aigua.
Els blocs de la fila inferior han de quedar recolzats sobre la solera d'assentament de formigó.
Toleràncies d'execució del parament:
Replanteig: ± 3,0 cm
Aplomat: - 0,5% h
Planor : ± 0,5 cm/m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

____________________________________________________________________________

F2 -

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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.
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.
Cal preveure els sistemes de drenatge, tant provisionals com definitius, per evitar danys a les obres executades.
No s'ha de treballar amb pluja o neu. Si durant l'execució de la partida es donessin aquestes circumstàncies, s'han de revisar les parts fetes,
i desfer i tornar a fer les parts danyades.
Ha d'estar executat el fonament abans de començar el mur.
Les peces s'han de col·locar per filades senceres.
Les malles d'arriostrament s'han de col·locar perpendicularment a la superfície del mur, i amb un pendent màxim del 4%.

DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
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Les armadures s'han d'unir a les peces de formigó amb les clavilles d'unió dels blocs.
La disposició de les malles, la seva fondària i separació en alçada ha de se la indicada a la DT.
No es pot muntar una filada nova fins que la inferior tingui col·locades les armadures de la part baixa i aquestes estiguin subjectes per una capa
de terres de 35 cm de gruix, compactada.

de forma que es proporcioni als blocs la fonamentació més regular possible.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ESTRUCTURA DE GABIONS:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
Si la partida d'obra és sense subministrament del reblert, la partida inclou la feina d'aportació i selecció de la pedra dels voltants de l'obra.

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.
El preu inclou el subministrament de tots els materials de parament i ancoratge, inclòs les clavilles de travat, les malles d'arriostrament, així
com els treballs intermedis d'aplec i posada en obra.
No inclou els tub de drenatge, la malla geotèxtil de protecció, les graves i terres de reblert, i la seva col·locació, l'excavació i reblert dels
fonaments.
La unitat d'obra no inclou les feines d'aportació de terres, estesa i compactació per estrats, que s'han de fer a la vegada que s'aixeca el mur.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ESCULLERA DE PEDRA NATURAL SOBRE FONS NO SUBMERGIT O ESCULLERA DE BLOCS PREFABRICATS:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
Inclou el pagament de llicències de disposició de la ubicació definitiva.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ESTRUCTURA DE GABIONS I ESCULLERES:
* 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)

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTRUCTURA DE GABIONS:
Inspecció visual del procés de formació dels gabions, d'acord a les exigències del plec.
Inspecció visual dels gabions muntats, amb especial atenció a la uniformitat de la peça i la granulometria de les pedres en contacte amb la
malla.
Comprovació de les característiques geomètriques d'un 10% de les peces.

____________________________________________________________________________

F3 -

FONAMENTS I CONTENCIONS

F3J -

GABIONS I ESCULLERES

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTRUCTURA DE GABIONS:
Comprovacions topogràfiques i dimensionals corresponents a la unitat acabada (mur de contenció).
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCULLERES DE FONS NO SUBMERGIT DE PEDRA NATURAL:
Aprovació dels mitjans i mètodes d'execució utilitzats pel contractista.
Control i classificació del material transportat i comprovació de les zones de descarrega.
Contrastar el material transportat amb l'indicat al document d'identificació expedit a la pedrera.
Control diari del material col·locat.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F3J1PSM0,F3J1PSM9,F3J1PSM2,F3J1PSM3.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'estructures de pedra o blocs irregulars de formigó, per tal d'estabilitzar talussos o fer defenses marítimes o fluvials.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
Gabions reblerts amb pedra d'aportació o amb pedra extreta del lloc on es fan
Esculleres amb blocs de pedra sobre fons no submergit
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Estructures de gabions:
Replanteig dels gabions
Preparació de la base
Estesa de la caixa de tela metàl·lica
Ancoratge de la base de la caixa
Reblert de la caixa amb pedra triada de la vora de l'obra o subministrada segons el cas
Apuntalament dels costats de la caixa durant la construcció
Tancat i lligat final
Neteja i retirada de runa i material sobrant
Esculleres sobre fons no submergit:
Replanteig de l'escullera
Preparació de la base
Subministrament i col·locació de les pedres
Retirada de runa i material sobrant
ESTRUCTURA DE GABIONS:
Estructura de caixes formades amb tela metàl·lica de filferro de torsió triple d'acer galvanitzat en calent, reblertes amb pedra natural o grava
de pedrera, triada a l'obra, o d'aportació.
Ha de tenir la secció prevista a la DT.
Ha de ser estable.
Les cares han de ser planes i les arestes rectes.
La forma final de la caixa ha de ser uniforme, sense bonys ni d'altres deformacions.
El gabió ha de tenir totes les cares tancades amb tela metàl·lica.
Les arestes han d'estar reforçades amb filferro de diàmetre igual o superior a 1,25 el diàmetre de la malla.
Ha d'estar lligat als gabions del costat i de sota amb filferro de les mateixes característiques.
Si està col·locat a sobre d'un altre gabió, no han de coincidir els junts verticals.
Les pedres han de ser de la grandària indicada a la DT i en tot cas de diàmetre superior al pas de malla.
Toleràncies d'execució:
Llargària: ± 3%
Amplària: ± 3%
Alçària: ± 5%

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCULLERES DE FONS NO SUBMERGIT DE PEDRA NATURAL:
Determinació de coordenades i cotes, en perfils cada 20 m, de l'obra executada per tal de conèixer la geometria global assolida així com el
gruix de les diferents capes de material.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ESCTRUCTURA DE GABIONS:
El procés de formació dels gabions s'ajustarà a les indicacions del plec de condicions.
Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions geomètriques. En aquest darrer cas, s'incrementarà
el control, en primer lloc, fins el 20% de les peces rebudes, i si es continuen observant irregularitats, fins el 100% del subministrament.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ESCULLERES DE FONS NO SUBMERGIT DE PEDRA NATURAL:
Si els mitjans utilitzats no s'ajusten als previstos, no s'ha d'autoritzar l'inici dels treballs o s'hauran d'aturar fins que es compleixin les
condicions pactades.
Si s'observa que el material transportat no és l'indicat al document d'identificació que porta el camió, se l'haurà de classificar amb la categoria
de pedra que correspongui realment al material transportat. Si no es pot classificar dins d'alguna de les grandàries utilitzades a l'obra, s'haurà
de rebutjar el camió sense autoritzar-ne la descarrega i a més, s'haurà de doblar el nombre de camions controlats fins que no es detectin errors
al llarg d'una setmana.
No es poden admetre procediments de posada en obra que provoquin segregacions a l'escullera, ni danys al talús, capa de filtre o geotèxtil. Qualsevol
geotèxtil perjudicat durant aquestes operacions, ha de ser reparat o substituït a càrrec del Contractista.
Si es detecten zones mal executades, s'hauran de corregir abans de continuar els treballs i si cal s'hauran de modificar els processos d'execució.

____________________________________________________________________________

F3 -

FONAMENTS I CONTENCIONS

F3Z -

ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F3Z1PST1,F3Z113T1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

ESCULLERA:
Estructura formada per blocs de pedra o formigó, classificats per grandària, dipositats de forma irregular.
Ha de tenir la secció prevista a la DT.
Ha de ser estable.
Els blocs han d'estar col·locats i han de tenir la grandària especificada per la DT.
Com a mínim el 70% dels blocs de pedra han de tenir el pes indicat a la DT.
Les pedres han de tenir el diàmetre equivalent especificat a la DT.
Els blocs han d'estar col·locats de manera que no coincideixin els junts verticals.
El front ha de ser uniforme, no han d'haver-hi blocs sobresortits o enfonsats respecte la superfície general d'acabat.
Toleràncies d'execució:
Llàrgaria: ± 3%
Amplària: ± 3%
Planor: - 120 mm, + 300 mm
Alçària: ± 5%
L'amplada i el gruix de les capes, no han de ser inferiors als valors previstos de projecte corresponents a la cota de treball.

Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de les rases o dels pous de fonamentació prèviament excavats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació
Situació dels punts de referència dels nivells
Abocada i estesa del formigó
Curat del formigó

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
ESTRUCTURA DE GABIONS:
Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les indicacions de la DT.
El fons de la malla s'ha d'ancorar a la base amb barres de ferro col·locades a les cantonades.
Les cares més llargues de la malla s'han d'apuntalar amb taulons per evitar deformacions.
Els costats més llargs del gabió s'han de lligar entre ells amb tirants de filferro cada 33 cm d'alçària, i amb separacions horitzontals de 50
cm.
Les pedres s'han de col·locar deixant el nombre de forats més petit possible, i posant les més grosses als paraments.
ESCULLERA:
Ha d'haver-hi coincidència entre el material transportat i el document d'identificació expedit a la pedrera.
Els llocs de descàrrega s'han d'ajustar als previstos en la DT.
Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les indicacions de la DT.
Cada bloc ha d'estar ben assentat i a la posició correcta abans de col·locar-ne d'altres.
En els massissos de fonamentació de murs de blocs, la part superior de la banqueta s'ha d'enrasar, massissant-se els forats amb material disposat
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CONDICIONS GENERALS:
La superfície ha de ser plana i anivellada.
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.
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa.
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
Gruix de la capa: - 30 mm
Nivell: +20 / - 50 mm
Planor: ± 16 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de neteja. Si ha de passar un temps entre l'excavació
i l'abocada del formigó, cal deixar els 10 o 15 cm finals del terreny sense extreure, i fer l'acabat final del terreny just abans de fer la capa
de neteja.
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior
a 0°C.
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment.
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent.
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no superior a 30 cm.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la preparació per a col·locar
la capa següent.
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a aconseguir la densitat exigida.
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a mínim.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització
de l'equip habitual, s'han de compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment
han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural
DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00 a T2 es farà en central i no 'in situ'. L'addició
de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central excepte quan la DF autoritzi el contrari.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen
els valors següents:
T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima
T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La DF definirà si
es pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i si són acceptables o no els
equips proposats pel Contractista.

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja.
Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient.
Control de les condicions geomètriques d'acabat (gruix, nivell i planor).
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 es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de
vehículos.

F921 - SUBBASES DE TOT-U

BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

F921R01J.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subbases o bases de tot-u per a paviments.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Aportació de material
Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provinent de planta autoritzada legalment per al tractament
d'aquests residus.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua sobre la seva superfície.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda
a l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13286-2.
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o grava natural.
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes
inerts de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4.
Grau de compactació:
Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2.
Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2.
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm), segons UNE 103808:
Categoria d'esplanada E3:
Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa
Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa
Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa
Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa
Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa
Categoria d'esplanada E2:
Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa
Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa
Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa
Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa
Categoria d'esplanada E1:
Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa
Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa
Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 510.7 del PG3 vigent.
Toleràncies d'execució:
Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta de casos.
Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus.
Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa.
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes,
amb les toleràncies establertes.
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra,
d'acord amb les instruccions de la DF.
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a la seva homogeneïtzació i humidificació, si es considera
necessari.
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les segregacions i les variacions d'humitat.
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar:
La fórmula de treball.
La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació.
El pla de compactació.
La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o mitjançant assaig i els resultats
'in situ'.
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de
grandària superior a l'admissible.
Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.
Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO.
Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO.
Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació.
Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella.
Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una tongada:
Una longitud de 500 de calçada
Una superfície de 3.500 m2 de calçada
La fracció construïda diàriament
Els assajos 'in situ' i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim.
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada lot.
Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació de la humitat natural, segons UNE 103808, en el
mateix lloc que l'assaig de càrrega.
Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de peralt, en el cas que n'hi hagi i cantells de perfils
transversals.
Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m.
Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000
m, després de 24 h de la seva execució i abans de l'extensió de la següent capa.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FERMS DE CARRETERES:
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament) s'haurà d'acceptar o rebutjar globalment.
Les condicions d'acceptació són les següents:
Densitat:
La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 2 individus de la mostra assajada podran presentar resultats
individuals per sota de la prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, es tornarà a compactar
fins a aconseguir la densitat especificada.
Humitat:
Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si mateixos, causa de rebuig o acceptació.
Capacitat de suport:
El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de ser inferiors als especificats a l'article 510.7.2 del PG3
vigent. En cas contrari es tornarà a compactar fins que s'obtinguin aquests valors.
Gruix:
El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. En cas d'incompliment es procedirà de la següent manera:
Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la capa sempre que es compensi la minva
de gruix amb el gruix addicional a la capa superior, per compte del Contractista.
Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat de 15 cm com a mínim, s'afegirà el material
necessari de les mateixes característiques i es tornarà a compactar i a refinar la capa per compte del Contractista.
No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a l'especificat en els Plànols en més d'un 10%. En cas
d'incompliment es dividirà el lot en 2 parts iguals i sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors.
Rasant:
Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols del Projecte no superarà les toleràncies especificades
a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni existiran zones que retinguin aigua:
Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la superfície sempre que es compensi la minva
amb el gruix addicional necessari, per compte del Contractista.
Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista.
Regularitat superficial:
Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la següent manera:
Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una penalització econòmica del 10%.
Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat mínima de 15 cm i es

Pàgina: 90

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de l'Estació de Sallent
Passeig de l'Estació - Sallent de Bages
Propietat: Ajuntament de Sallent
Arquitectes: Feu i Godoy Arquitectes SLP

Projecte d'urbanització i millora del Passeig de l'Estació de Sallent
Passeig de l'Estació - Sallent de Bages
Propietat: Ajuntament de Sallent
Arquitectes: Feu i Godoy Arquitectes SLP

tornarà a compactar i refinar per compte del Contractista.

-

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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F926 - SUBBASES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9265H11,F9265H51.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment.
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i vibració mecànica la col·locació del formigó amb
estenedora.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Muntatge d'encofrats
Col·locació del formigó
Execució de junts de dilatació i formigonament
Protecció del formigó fresc i curat
Desmuntatge dels encofrats
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
Gruix: - 15 mm
Nivell: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.
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.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
____________________________________________________________________________
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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 medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment
han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una tongada:
Una longitud de 500 de calçada
Una superfície de 3.500 m2 de calçada
La fracció construïda diàriament
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de
grandària superior a l'admissible.
Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.
Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la capa, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a
màxim.
Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d'execució.
Comprovació de les toleràncies d'execució i control de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. Inspecció visual de l'estat de la
superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella.
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).

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
Planor: ± 10 mm/3 m

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han d'estar uniformement repartits en sentit
longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'iniciarà l'execució d'aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part de la DF.
No es podrà iniciar l'execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s'ha d'assentar compleixi les exigències del plec de condicions.
S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert al plec, o quan s'observi que es produeix segregació
o contaminació del material.
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de condicions, en cada un
dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d'un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana
del conjunt compleixi l'especificat.
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En general, es treballarà sobre
tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació
s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.
El contingut d'humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí mateix causa de rebuig.
El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions establertes al plec de condicions.
En cas contrari, es recompactarà fins a aconseguir els valors especificats.
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial.

F932 - BASES DE SAULÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F932101F.
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

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.

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
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PAVIMENTS

F96 -

VORADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F965PSE9,F96516E9,F96APSM2,F96APSM1,F96APSM3,F96APSM4.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Projecte d'urbanització i millora del Passeig de l'Estació de Sallent
Passeig de l'Estació - Sallent de Bages
Propietat: Ajuntament de Sallent
Arquitectes: Feu i Godoy Arquitectes SLP
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

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.

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)

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

VORADA DE PLANXA D'ACER:
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.
Ha de quedar aplomada.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçària indicada a la DT
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.

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).

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.

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.
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.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
VORADA RECTA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola.
Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat

____________________________________________________________________________

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.

F9 -

PAVIMENTS

F97 -

RIGOLES

F974 - RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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

F97433EA.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

____________________________________________________________________________
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PAVIMENTS

F97 -

RIGOLES

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:

F971 - BASES DE FORMIGÓ PER A RIGOLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9715G11.
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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.

CAPÇAL PER A GUAL:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola.
Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat

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.

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.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

RIGOLA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

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

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 de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola.
Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes
constructius.
Inspecció visual de la unitat acabada.
Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________
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PAVIMENTS

F98 -

GUALS DE PECES ESPECIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F981AG9F,F981PG9F.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

F9 -

PAVIMENTS

F9A -

PAVIMENTS GRANULARS

F9A2 - PAVIMENTS DE MATERIAL DE PEDRERA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9A23510.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment amb materials de pedrera.
S'han considerat els materials següents:
Paviment de tot-u artificial
Paviment de rebuig de pedrera
Paviment de granulat
Segellat de paviment de granulat, amb sorra natural
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En paviments granulars:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Aportació de material
Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
Allisada de la superfície de l'última tongada
En el segellat de paviment granular:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Humectació de la capa de granulat gros
Aportació de material
Estesa, humectació i compactació de cada tongada
Compactació del conjunt
CONDICIONS GENERALS:
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda
en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
Toleràncies d'execució:
Nivell de la superfície: ± 20 mm
Planor: ± 10 mm/3 m

Formació de guals per a vianants o per a vehícles en les voreres.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
Peça de capçal per a formació de gual
Rampa central per a la formació de gual, recta o corba
Gual de peces de formigó, incloent les dues peces extremes i les peces de la rampa central
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Col·locació del formigó de la base
Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
CONDICIONS GENERALS:
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.
El gual ha de tenir la llargària, l'amplària i la forma indicada a la DT.
Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades expressament per la DF.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha d'estar enrasat amb la rigola per la part baixa i amb el paviment de la vorera per la part alta.
Els extrems del gual han d'estar fets amb les peces especials, corresponents al dissseny del conjunt.
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentat 10 cm sobre el llit de formigó, a tota l'amplària de les peces.
Toleràncies d'execució:
Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
Nivell: ± 10 mm
Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius)
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta.
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de
ser, com a mínim, de 3 dies.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
RAMPA PER A GUAL DE PECES DE PEDRA I GUAL DE PECES DE FORMIGÓ:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
La llargada de les rampes per a guals es mesurarà entre les cares interiors dels capçals.
La llargada dels guals de peces de formigó es mesurarà entre les cares exteriors dels capçals.
Si el gual es corb, es mesurarà seguin el perímetre exterior del mateix.

PAVIMENTS GRANULARS:
Toleràncies d'execució:
Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes,
amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans
de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
PAVIMENTS DE TOT-U:
La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig 'Próctor Modificat', segons la norma NLT-108/72, s'ha d'ajustar a la composició i forma d'actuació
de l'equip de compactació.
La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no 'in situ'. L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central excepte
en els casos que la DF autoritzi el contrari.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva humitat de tal manera que es superi
en més del 2% la humitat òptima.
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut
en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització
de l'equip habitual, s'han de compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment
han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar
en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar.
PAVIMENTS GRANULARS:
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix comprès entre 10 i 30 cm.
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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.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

SEGELLAT AMB SORRA NATURAL:
Un cop s'hagi encaixat el granulat gros, s'ha d'estendre i compactar la sorra per a que reompli els buits que han quedat.
La dotació de sorra s'ha d'estendre en 3 fases: a la primera s'aporta el 50%; la segona ha de ser lleugerament inferior al 50%; i l'última amb
la sorra restant. Després de cadascuna d'elles cal humidificar i compactar fins la penetració del material.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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.

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.

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

PAVIMENTS GRANULARS:
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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.

* 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)

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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F9 -

PAVIMENTS

F9F -

PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9E1320A.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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

F9F5TE0F.

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

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

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

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 consistència 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 pròpis del suport.
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres defectes superficials.

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.

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.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
No hi ha normativa de compliment obligatori.

COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:
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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.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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 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.
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F9G - PAVIMENTS DE FORMIGÓ
F9G1 -

PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF:
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 550.3 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.
Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390):
Formigó HF-3,5: >= 3,5 MPa
Formigó HF-4,0: >= 4,0 MPa
Formigó HF-4,5: >= 4,5 MPa
Toleràncies d'execució:
Desviacions en planta: ± 30 mm
Cota de la superfície acabada: - 10 mm, + 0 mm

PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9G16445.
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.

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.
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba de 12 mm de radi.
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonament de la capa amb prou antelació per a que
es pugui acabar amb llum natural.
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació química de la superfície del formigó fresc.
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de
complir l'especificat en el Plec de condicions corresponent.
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució
de junts i la comprovació de la regularitat superficial.
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida a 28 dies.
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment.
PAVIMENT PER A CARRETERES:
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps.
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada amb tres dígits, aplicant una plantilla al formigó
fresc.
ESTESA AMB ESTENEDORA:
El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoblats a les mateixes.
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó.
L'espaiament 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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent.
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
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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

F9G - PAVIMENTS DE FORMIGÓ
F9GZ -

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

ELEMENTS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9GZ2564.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tall de paviment de formigó amb una serra de disc per tal d'obtenir:
Caixa per a junt de dilatació
Junt de retracció
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formació de junt amb serra de disc:
Replanteig del junt
Tall del paviment de formigó amb serra de disc
Neteja del junt
Eventual protecció del junt executat
CONDICIONS GENERALS:
Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha de tenir vores escantonades.
Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF.
Fondària dels junts de retracció: >= 1/3 del gruix del paviment
Toleràncies d'execució:
Amplària: ± 10%
Alçària: ± 10%
Replanteig: ± 1%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Al realitzar els junts no s'han de produir danys al paviment (cops, ratlles, etc.).
FORMACIÓ DE JUNT AMB SERRA DE DISC:
Els junts s'han de fer quan el formigó estigui suficientment endurit per evitar que s'escantoni, i abans de que comenci a produir esquerdes per
retracció (entre 6 i 48 h de l'abocament, segons la temperatura exterior).
En acabar el junt, si no s'ha de segellar immediatament s'ha de protegir del trànsit i de l'entrada de pols.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FORMACIÓ DE JUNT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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F9 -

PAVIMENTS

F9H -

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA

La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.
La densitat de les mescles ha de complir les indicacions del apartat 543.7.1 del PG 3.
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l'indicat en l'apartat 543.9.4 del PG-3 ha de complir els valors de
les taules 543.12.a o 543.12.b del PG-3.
La macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE-EN 13036-1) i la resistència al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de
ser iguals o mes grans que els valors de la taula 543.13 del PG 3.
Toleràncies d'execució:
Amplària del semiperfil: No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques
Nivell de la capa de rodadura: ± 10 mm
Gruix de la capa: No s'admeten gruixos inferiors al teòrics

F9H3 - CAPES DE RODADURA DE MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES I MESCLES DRENANTS

L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de compactació, ha de complir les especificacions de l'article
543.4 del PG-3.
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar
si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i si són acceptables o no els
equips proposats pel Contractista.
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els mètodes de control de la dosificació del lligant
hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de control.
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 8°C.
Amb vent intens, desprès de gelades o en taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de compactació
obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de pluja.
La 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 542.14.a ó 542.14.b del PG-3.
Si està constituïda per un paviment heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjançant fresat els excessos de lligant i segellar les zones massa permeables,
seguint les instruccions de la DO.
Sobre la superfície d'assentament cal haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en l'article 531 del PG-3.
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major continuïtat possible, per franges horitzontals.
L'amplària de les franges s'ha d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de
ser compactada; en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal.
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a la producció de la central de fabricació de manera
que aquella no s'aturi. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota d'aquesta,
no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en cas contrari cal executar un junt transversal.
En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb superfícies a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzarà
la extensió de qualsevol capa bituminosa a ample complet, treballant si fos necessari amb 2 o mes estenedores lleugerament desfasades, evitant
junts longitudinals. A la resta de situacions, desprès d'haver estes i compactat una franja, s'estendrà la següent mentre la vora de la primera
estigui encara calenta i en condicions de ser compactada; en caso contrario, s'executarà un junt longitudinal.
La 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 establertes a l'epígraf 543.7.2 del PG 3.
La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram de proves fins que se assoleixi la densitat especificada
a l'epígraf 543.7.1. S'haurà de fer a la temperatura mes alta possible sense superar la màxima prescrita a la fórmula de treball i sense que es
produeixin desplaçaments de la mescla estesa, i es continuarà, mentre la mescla estigui en condicions de ser compactada i la seva temperatura no
sigui inferior a la mínima prescrita a la fórmula de treball. El nombre de pasades del compactador, sense vibració, ha de ser superior a 6.
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles bituminoses amb addició de cautxú, es continuarà
obligatòriament el procés de compactació fins que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara que
s'hages assolit prèviament la densitat especificada a l'epígraf 543.7.1.
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.
En capes de rodadura amb mescles drenants, cal evitar sempre els junts longitudinals. Només en categories de trànsit T2 i T3 o pavimentació de
carreteres en les que no sigui possible tallar el trànsit, es permeten i aquests junts han de coincidir amb un carener del paviment.
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 es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la mateixa arribi als 60ºC. S'han d'evitar les aturades brusques
i els canvis de sentit del transit sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA I MESCLA DRENANT:
m2 de superfície, segons tipus, mesurats multiplicant l'amplària de cada capa d'acord amb les seccions tipus especificades a la DT per la llargària
realment executada.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'adherència.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9H3145A.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mescla bituminosa en calent per a capes de rodadura, formades per la combinació d'un betum asfàltic, granulats, en granulometria continua amb baixes
proporcions de granulat fi o amb discontinuïtats granulomètriques en alguns tamisos, pols mineral i eventualment additius, de manera que totes
les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant col·locada i compactada, a una temperatura molt superior
a la d'ambient.
S'han considerat els tipus següents:
Mescles bituminoses drenants per a capes de rodadura, formades per granulats (en granulometria continua amb baixes proporcions de granulat
fi o amb discontinuïtat granulomètrica en alguns tamisos), pols mineral, que son les que per la seva proporció baixa de granulat fi, tenen
un contingut molt elevat de forats interconnectats que proporcionen propietats drenants. S'han considerat per a l'us en capes de rodadura de
4 a 5 cm de gruix..
Mescles bituminoses discontinues per a capes de rodadura, formades per granulats (en granulometria continua amb baixes proporcions de granulat
fi o amb discontinuïtat granulomètrica en alguns tamisos), pols mineral, que tenen una discontinuïtat granulomètrica molt elevada en els tamisos
inferiors del granulat gros. S'han considerat dos tipus; un amb la mida màxima nominal del fus granulomètric de 8 mm i l'altre d'11 mm. Es
consideren per a ús en capes de rodadura de 2 a 3 cm de gruix.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO
Realització del tram de proba i aprovació d'aquest per la DO
Comprovació de la superfície d'assentament
Extensió de la mescla
Compactació de la mescla
Execució de junts de construcció
Protecció del paviment acabat
CONDICIONS GENERALS:
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d'un tram de prova, per comprovar:
La fórmula de treball
Els equips proposats pel contractista
La forma específica d'actuació dels equips
La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ
En l'execució d'una capa:
Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la temperatura ambient, al descarregar en l'estenedora
o equip de transferència
Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 aplicant 50 cops per cara al menys un cop al dia i al menys un cop per lot
determinat segons el menor dels valors següents:
500 m de calçada
3.500 m2 de calçada
la fracció construïda diàriament
Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors
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Per

% material que passa pel tamís 4 mm, segons UNE-EN 933-2: 100 %
% partícules inferiors al tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2: < 15 %
Equivalent de sorra per a la fracció 0/4 de l'àrid, segons Annex A UNE-EN 933-8: > 40
Plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: No plàstic
La dotació del granulat de cobertura:
La mínima necessària per a absorbir l'excés de lligant o per a garantir la protecció del reg sota l'acció del trànsit.
En tots els casos: < = 6 l/m2, > = 4 l/m2.

Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 13108-20
Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació
Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes
Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes
Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO
Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats
Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors
El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors
La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris
Nombre de passades de cada compactador
Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació
a mescles tipus BBTM B i PA, permeabiitat de la capa durant la seva compactació segons NLT 327; amb la freqüència que determini la DO.

Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 543.9.4 del PG 3.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els següents criteris:
500 m de calçada
3.500 m2 de calçada
la fracció construïda diàriament
Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per determinar:
Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la seva execució i abans d'estendre la capa següent, determinant
l'IRI segons NLT 330, i epígraf 542.9.4 del PG 3
Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la obra, abans de la posada en servei.
En mescles BBTM A: determinar la densitat aparent de les provetes i el gruix de la capa
En mescles BBTM B de gruixos >= 2,5 cm: determinar gruix, densitat aparent i percentatge de forats dels testimonis extrets
En mescles BBTM B de gruixos < 2,5 cm, : determinar la dotació mitja de la mescla com a relació entre la massa total dels materials corresponents
a cada càrrega, mesurada per diferència de pes del camió abans i desprès de carregar-lo, per la superfície realment tractada mesurada en el
terreny. La bàscula ha d'estar contrastada
Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382
Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot triat aleatoriament
Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la seva execució i abans d'estendre la capa següent, determinant
l'IRI segons NLT 330, i epígraf 543.9.4 del PG 3
Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la obra, abans de la posada en servei.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.
Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas d'incompliment d'algun dels paràmetres de control son els indicats
a l'epígraf 543.10 del PG 3.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans d'efectuar el reg es comprovarà que la superfície a regar estigui neta i sense matèria solta.
Es protegiran els elements constructius o accessoris de l'entorn, perquè quedin nets una vegada aplicat el reg.
Es suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o en cas de pluja.
Aquest límit es podrà reduir a 5°C quan la temperatura ambient tendeixi a augmentar i la DF ho autoritzi.
Es comprovarà que la superfície a regar compleix les condicions especificades per a la unitat d'obra corresponent, en cas contrari s'efectuaran
les correccions necessàries segons les indicacions de la DF.
S'aplicarà l'emulsió amb la dotació i temperatura aprovada per la DF.
S'evitarà la duplicació de la dotació en els junts de treball transversals.
Quan el reg es faci per franges, l'estesa del lligant es superposarà lleugerament en la unió de dues franges.
REG D'IMPRIMACIÓ:
En cas necessari, abans d'aplicar el reg, es regarà lleugerament amb aigua la superfície existent, sense arribar a formar tolls.
Es dividirà la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la correcta execució del reg ho requereix i la DF ho considera oportú.
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa bituminosa sobreposada, de manera que l'emulsió no perdi efectivitat com a element
d'unió.
No es podrà circular sobre el reg fins que no s'hagi absorbit tot el lligant i durant les 4 h següents a l'extensió de l'àrid de cobertura, si
s'escau.
L'àrid de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan sigui necessari fer circular vehicles per sobre del reg, o quan s'observi que ha
quedat part sense absorbir passades 24 h de l'aplicació del lligant. L'extensió es fará per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació
aprovada per la DF.
REG D'ADHERÈNCIA:
Si s'aplica sobre un paviment bituminós existent s'eliminaran prèviament els excesos de lligant i es repararan els desperfectes que puguin impedir
una perfecta unió entre les capes bituminoses.
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa superior, de manera que s'hagi produït el trencament de l'emulsió, però sense
que hagi perdut efectivitat com a element d'unió.
Es prohibirà la circulació fins que s'hagi produït el trencament del lligant en tota la superfície aplicada.
REG DE CURA:
S'aplicarà després de compactar la capa inferior, abans de transcorregudes 3 h des de la seva finalització. Durant aquest temps la superfície es
mantindrà humida.
El granulat de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan s'hagi de fer circular trànsit per sobre del reg. L'extensió es fará per mitjans
mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF .

____________________________________________________________________________

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
F9 -

PAVIMENTS

F9J -

REGS SENSE GRANULATS

SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
DOTACIÓ EN KG/M2:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9J12P70.

REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Regs amb emulsions bituminoses.
S'han considerat els següents regs amb emulsions bituminoses:
Reg d'imprimació (IMP)
Reg d'adherència (ADH)
Reg de cura (CUR)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el reg d'imprimació o de cura amb emulsió bituminosa:
Preparació de la superfície existent.
Aplicació del lligant bituminós.
Eventual extensió d'un granulat de cobertura.
En el reg d'adherència:
Preparació de la superfície existent.
Aplicació del lligant bituminós.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de
vehículos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Es considera com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents:
Una longitud de 500 m de calçada.
Una superfície de 3.500 m2 de calçada.
La superfície regada diàriament.
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Dotació mitjana del lligant residual mitjançant assecat en estufa i pesatge de mostres recollides en safata, en un nombre de punts >=3.

CONDICIONS GENERALS:
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense lligant o producte de cura.
REG D'IMPRIMACIÓ:
Estarà efectuat amb alguna de les següents emulsions bituminoses:
C50BF4 IMP
C60BF4 IMP
Dotació del lligant:
Quantitat que sigui capaç d'absorbir la capa que s'imprimeixi durant un període de 24 h.
En tots els casos: > = 500 g/m2.
REG D'ADHERÈNCIA:
El tipus d'emulsió utilitzada es trobarà dins de les indicades a l'article 531 del PG3.
Dotació del lligant:
En tots els casos: >= 200 g/m2.
La capa superior és una mescla bituminosa discontínua en calent o drenant, o una capa tipus formigó bituminós: >= 250 g/m2.
Adherència entre dues capes de mescla bituminosa, o una de mescla bituminosa i una altra de material tractat amb conglomerant hidràulic, (NLT 382):
Una de les capes és de rodament: >= 0,6 MPa.
Resta dels casos: >= 0,4 MPa.
REG DE CURA:
El tipus d'emulsió utilitzada serà una de les següents:
C60B3 CUR
C60B2 CUR
Dotació del lligant:
Quantitat que garanteixi la formació d'una pel·lícula contínua, uniforme i impermeable.
En tots els casos: >= 300 g/m2.
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:
En els casos en què sigui necessari, el granulat de cobertura ha de tenir una distribució uniforme.
El granulat utilitzat, en el seu cas, serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueig o una barreja de totes dues i estarà exempt de tot tipus
de matèries estranyes.
Ha de complir, a més, les següents condicions:
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CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Les condicions d'acceptació són les següents:
Regs d'imprimació i de cura:
Dotació mitjana de lligant residual: ± 15 % de la prevista.
Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits.
Regs d'adherència:
Dotació mitjana de lligant residual:
+ 15 %, -10 % de la prevista
Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits fixats.
Actuació en cas d'incompliment: es prendran les mesures indicades per la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGS D'ADHERÈNCIA:
En els lots definits anteriorment, i després d'estendre la capa de mescla bituminosa superior, les tasques de control a realitzar són les següents:
Adherència entre capes: assaig de tall, segons NLT 382, en 3 testimonis extrets en punts aleatoris.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN REGS D'ADHERÈNCIA:
Les condicions d'acceptació són les següents:
Valor mitjà de l'adherència entre capes, en cada lot:
Una de les capes és de rodament: >= 6 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 % de 6 MPa.
Dues capes intermèdies: >=4 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 % de 4 MPa.
Actuació en cas d'incompliment:
Adherència mitjana obtinguda < 90 % del valor previst: es fresará la capa de mescla bituminosa superior i es reposarà el reg d'adherència i
la capa esmentada. Per compte del contractista.
Adherència mitjana obtinguda >= 90 % del valor previst: penalització econòmica del 10 % de la mescla bituminosa superior.

____________________________________________________________________________
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

F9 -

PAVIMENTS

F9Z -

ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS

CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí,
de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors
ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix
l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la
normativa vigent.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9Z4MA16.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura
passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
Paviments de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball
Tallat i doblegat de l'armadura
Neteja de les armadures
Neteja del fons de l'encofrat
Col·locació dels separadors
Muntatge i col·locació de l'armadura
Subjecció dels elements que formen l'armadura
Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de
ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó
o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó
proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a
la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de
lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels diferents
empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions del fabricant,
en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del
formigó.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons
s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en
la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article
8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments
mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les
prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm
Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
Posició:
En series de barres paral·leles: ± 50 mm
En estreps i cèrcols: ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en posició
vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular equivalent a la
suma de les seccions de les barres que formen el grup).
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).
MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de l'EHE.
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)
Llargària de la solapa en malles superposades:
Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra
d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural
DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:
Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
Rectitud.
Lligams entre les barres.
Rigidesa del conjunt.
Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements
tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.
____________________________________________________________________________

FB -

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

FB1 -

BARANES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FB12PSAM.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, col·locades en la seva posició definitiva i ancorada
amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques.
S'han considerat els tipus següents:
Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques
Baranes d'alumini ancorades amb fixacions mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Barana metàl·lica:
Replanteig
Preparació de la base
Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges
CONDICIONS GENERALS:
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la DF.
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada.
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la
vora superior de l'element, si aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de:
Categoria d'ús C5: 3 kN/m
Categories d'ús C3, C4, E, F: 1,6 kN/m
Resta de categories: 0,8 kN/m
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments d'ús comercial o d'ús pública concurrència, en
zones comunes d'edificis d'ús residencial habitatge o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a màxim de la línea
d'inclinació de l'escala.
Toleràncies d'execució:
Replanteig: ± 10 mm
Horitzontalitat: ± 5 mm
Aplomat: ± 5 mm/m
BARANA METÀL.LICA:
Els muntants han de ser verticals.
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits
contra la corrosió.
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Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà d'ancoratges.
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si són d'alumini.
Toleràncies d'execució:
Alçària: ± 10 mm
Separació entre muntants: Nul·la

-

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de
l'element fins que quedi fixat definitivament al suport.
BARANA METÀL.LICA:
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment de la seva execució fins al moment de
la col·locació dels ancoratges.
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de
les pilastres i la vora dels elements resistents.
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre elements.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar l'adormiment.
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización
DB-SU.
* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976, «Fachadas defensas: Barandillas».
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i cotes d'un 10% dels punts on es situaran els elements
d'ancoratge.
Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.
Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el suport sense observar desplaçaments
a la base de fonamentació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector
en aquest tipus de control.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les
exigides per la normativa vigent.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

____________________________________________________________________________

En funció de les seves propietats de resistència al lliscament:
Estructurades (E)
No estructurades (NE)
En funció d'altres usos especials:
Sonores (S)
Fàcils d'eliminar (F)
De emmarcar (B)
Emmascaradora (M)
En forma de tauler d'escacs (D)
En funció de la forma d'aplicació:
Marques vials 'in situ'
Marques vials prefabricades
La marca vial o sistema de senyalització horitzontal estarà formada per un material base i en el seu cas, unes addicions de materials de pre-barrejat
i/o de post-barrejat en les proporcions indicades a les instruccions d'aplicació del sistema.
El material base estarà constituït per pintures, plàstics en fred o per termoplàstics.
Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat diürna, resistència al lliscament i color, han de complir les
especificacions de la UNE-EN 1436 i es determinaran amb els mètodes establerts en aquesta norma.
Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicació indicades a la DT.
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.
Dosificació estàndard del material base per a marques vials permanents:
Pintures: 720 g/m2
Termoplàstics en capa fina: 3000 g/m2
Termoplàstics en capa gruixuda: 5000 g/m2
Plàstics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2
Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2
Toleràncies d'execució:
Replanteig: ± 3,0 cm
Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 20%
MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS:
El material base de la marca vial portarà incorporades, per pre-barrejat i/o post-barrejat, microesferes de vidre que li conferiran el caràcter
retrorreflectant.
La retrorreflexió de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podrà reforçar mitjançant propietats especials en la seva textura superficial,
microesferes de vidre gruixudes, o altres mitjans.
Dosificació estàndard de microesferes de vidre i càrregues antilliscants de post-barrejat afegides al material base:
Pintures: 480 g/m2
Termoplàstics en capa fina: 500 g/m2
Termoplàstics en capa gruixuda: 500 g/m2
Plàstics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2
Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2
MARQUES VIALS EN CARRETERES:
Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus:
En funció de la seva vida útil:
Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la senyalització horitzontal de carreteres amb trànsit convencional.
En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:
Tipus II (RW): marca vial no estructurada dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en sec i amb humitat.
Tipus II (RR): marca vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en sec, amb humitat i pluja.
En funció d'altres usos especials:
Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes sonors i mecànics (vibracions). Seran permanents i de tipus II (RR).
De emmarcar (B): marca vial permanent de color negre, utilitzada a l'emmarc de marques vials per a millorar el seu contrast.
En forma de taulell d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, utilitzada per a senyalització d'accés a un llit de frenada.
Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les característiques especificades a la taula 700.2a del PG 3 vigent, per a les
de color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament.
La marca vial tindrà la classe de durabilitat adequada a les característiques de la carretera a la que s'ha d'aplicar. En funció del factor de
desgast, calculat segons les especificacions de l'article 700.3.4.1 del PG 3 vigent, la durabilitat dels requisits, assajada d'acord amb la norma
UNE-EN 13197, complirà:
Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7
Marques vials de color vermell: >= classe P4
El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicació seran compatibles amb el suport sobre el que s'ha d'aplicar:
En actuacions de repintat: complirà els criteris de compatibilitat amb la marca vial existent, d'acord amb la taula 700.9 del PG 3 vigent.
En aplicacions sobre paviment nou: serà conforme amb els criteris establerts a la taula 700.10 del PG 3 vigent.
Els requisits de comportament de les marques vials, durant el període de garantia, han de complir amb les característiques especificades a la taula
700.11 del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FB -

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.
No podrà aplicar-se la marca vial:
Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3ºC al punt de rosada.
Quan el paviment estigui humit.
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les senyalitzacions auxiliars.
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 a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements
de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.
L'aplicació de la marca vial es realitzarà d'acord amb les instruccions del sistema de senyalització vial horitzontal, subministrat pel fabricant,
que inclouran com a mínim:
Identificació del fabricant
Dosificacions
Tipus i proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas
Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat
La maquinària i equips de posada en obra de marques vials compliran els requisits que estableix l'article 700.5 del PG 3 vigent i es classificaran
i caracteritzaran segons el que especifica la norma UNE 135277-1.
El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació de la declaració del contractista, que per a cada màquina a utilitzar
ha d'incloure la següent informació, d'acord amb la norma UNE 135277-1:
Fitxa tècnica de cada màquina
Requisits associats a cada classe de màquina
Identificació dels elements de la màquina
Abans del començament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de línies i per a cada equip, s'ha de procedir, sota la supervisió de la
DF, a l'ajust de la maquinària per a determinar els paràmetres d'aplicació d'acord amb el que especifica la norma UNE 135277-1, i s'elevarà acta
de cada un dels ajustos realitzats.
S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades siguin la causa de la formació d'una pel·lícula d'aigua sobre
el paviment.
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca.
Quan el sistema de senyalització vial horitzontal no sigui compatible amb el substrat (paviment o marca vial antiga), es procedirà a l'esborrat
de la marca vial existent, o a l'aplicació d'una imprimació o d'un tractament superficial adequat, segons el parer de la DF, per a garantir aquesta
compatibilitat.
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat del formigó.
Quan el factor de luminància del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, s'emmarcarà la marca vial amb una marca d'emmarcar pintada a banda
i banda amb un ample igual a la meitat del corresponent a la marca vial existent.
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no presentarà eflorescències, ni reaccions alcalines.
Si la superfície on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un tractament per a donar-li un grau d'adherència

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

FBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FBA31517.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Pintat sobre paviment de marques vials, formant línies o signes, amb finalitats informatives i reguladores del trànsit.
S'han considerat les marques següents:
Marques longitudinals
Marques transversals
Marques superficials
S'han considerat els llocs d'aplicació següents:
Vials públics
Vials privats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la superfície existent
Replanteig i premarcat
Aplicació de la marca vial
Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat
CONDICIONS GENERALS:
Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus:
En funció de la seva vida útil:
Permanents (P)
Temporals (T)
En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:
Tipus 0 (NR): no retrorreflectants
Tipus I (R): retrorreflectants en sec
Tipus II (RW): retrorreflectants en sec i amb humitat
Tipus II (RR): retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja
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suficient.
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.

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

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 en l'eix de la marca sobre el paviment.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.

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 d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de la seva orientació.
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.
Toleràncies d'execució:
Verticalitat: ± 1°

MARQUES SUPERFICIALS:
m2 de superfície pintada, segons les especificacions de la DT, mesurant la superfície realment executada sobre el paviment.
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 FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de
vehículos.
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de carreteras.
* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal
* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la calzada.

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

VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135312 i UNE 135314.

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:
Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials.
Revisió de la data de fabricació dels materials.
Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la següent informació:
Referència dels lots i dosificacions dels materials consumits.
Condicions (temperatura, pressió, etc...) utilitzades en els equips d'aplicació.
Tipus i dimensions de la marca vial.
Localització i referència sobre el paviment de les marques vials.
Data de posada en obra.
Temperatura i humitat relativa al començament i a meitat de la jornada de treball.
Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o característiques de la marca vial aplicada.
Comprovació del compliment de les dosificacions especificades.
Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a l'acta d'ajust de la maquinària.
Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA:
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
VIALS PÚBLICS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de
vehículos.
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les dosificacions es realitzarà d'acord amb el que estableix l'article
700.8.3.3 del PG 3 vigent.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals.
Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.
Per a cada senyal i cartell seleccionat:
Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de
luminància) en la zona retrorreflectant cada 20unitats.
Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els següents supòsits:
Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats.
La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 700.5.2 del PG 3 vigent.
Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta d'ajust de l'obra.
El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les dosificacions especificades.
El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 20%.
El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es realitzaran controls periòdics de les marques vials per a verificar,
in situ, si compleixen els requisits especificats.
Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els dos mètodes:
Mètode d'assaig puntual:
Es realitzarà amb equips portàtils.
Es verificaran les característiques especificades a la taula 700.12 del PG 3 vigent, incloent, com a mínim, el coeficient de luminància
retrorreflexada en sec.
Mètode d'assaig continu:
Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE-EN 1436.
Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec.
La DF podrà sol·licitar la mesura del coeficient de fricció o altres característiques addicionals.

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
Els criteris
de materials
Correcció de les

RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es corresponen als indicats en l'apartat de control
(nivell 4,0).
irregularitats observades a càrrec del contractista.

____________________________________________________________________________

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el període de garantia podrà sol·licitar la realització de comprovacions
de les característiques de les marques vials en qualsevol moment i tantes vegades com consideri oportú.

FB -

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN
Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de
700.2b i 700.2c del PG3 vigent, per als colors blanc, negre i vermell
El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que

FBBZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL

CAS D'INCOMPLIMENT:
garantia, els requisits de comportament especificats a les taules 700.11,
respectivament.
hagin estat rebutjades.

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FBBZCA20.

____________________________________________________________________________

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

FB -

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:

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL
FBB1 -

SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FBB13251.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.
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-

FD5 -

Replanteig
Soldat a la placa base

DRENATGES

FD5J - CAIXES PER A EMBORNALS
CONDICIONS GENERALS:
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de replanteig aprovades per la DF.
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li correspongui estigui a una alçada mínima d'un metre respecte
a la rasant del paviment, excepte en el cas de pòrtics en que l'alçada mínima ha de ser l'especificada com a gàlib a la DT o, en el seu defecte,
la que indiqui la DF.
En el cas de perfils buits, l'extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop instal·lat, ha de quedar tancat de manera que s'impedeixi
l'entrada d'agents agressius en el interior. La tapa ha de ser d'acer i ha de quedar soldada en tot el seu perímetre, abans del galvanitzat.
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol que li correspongui restin separats amb més de 50
cm de la part exterior de la calçada.
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta d'1 kN aplicats al centre de gravetat de la senyal o rètol que li correspongui
i una pressió de vent de 2 kN/m2.
Les perforacions del suport per a l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a la posició correcta.
Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió.
Els suports amb corredissa telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els mòduls fàcilment, sense produir esforços al conjunt.
En els suports d'alumini, l'ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre espàrrecs de diàmetre no inferior a 20 mm. La fixació del suport
al formigó ha de ser amb brides d'ancoratge galvanitzades i cargols d'alumini.
El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport.
Toleràncies d'execució:
Replanteig: ± 5 cm
Alçària: + 5 cm, - 0 cm
Verticalitat: ± 1°
COL·LOCAT CLAVAT:
Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes a la DT.
COL·LOCAT FORMIGONAT:
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva secció.
No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una resistència de 3 N/mm2.
Fondària d'ancoratge: > 40 cm
Resistència estimada a la compressió del formigó als 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck N/mm2
Grandària mínima del dau de formigó: 40 x 40 x 40 cm
Recobriment del suport: >= 10 cm
COL·LOCAT SOLDAT:
El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil.
Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud superior a 10 mm.
La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc.
La garantia mínima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no hagin estat objecte d'arrencada, trencament o deformació per
l'acció del trànsit, fabricats i instal·lats amb caràcter permanent i conservats regularment segons instruccions del fabricant, serà de 3 anys
contats des de la data de fabricació, i de 2 anys i 6 mesos des de la data d'instal·lació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF.

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

COL·LOCAT CLAVAT:
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports.
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i tornant-lo a clavar.
COL·LOCAT FORMIGONAT:
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó.
COL·LOCAT SOLDAT:
La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament.
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a 5°C.
La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elèctrodes fusibles de qualitat estructural bàsica.
La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm de gruix.
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, òxids i pintures, i s'ha de tenir cura que quedin ben seques.
Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el següent s'ha de netejar l'escòria per mitjà de piqueta i raspall.
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1.
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A i l'article 77 de
l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3 i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.

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 FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de
vehículos.
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el suport sense observar desplaçaments
a la base de fonamentació.
Comprovació del replanteig i toleràncies d'acabat en un 10% dels suports.

CAIXA DE FORMIGÓ:
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis
que retardin l'adormiment.
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

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

* 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 5.2-1C «Drenaje superficial».
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

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

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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SANEJAMENT I CANALITZACIONS
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DRENATGES

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

FD5Z -

ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES

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'ha d'anar reduint 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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FD5ZBJA4.
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

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.

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
sòlidament 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

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

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 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

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.

GRAÓ:
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou.
Han d'estar alineats verticalment.
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
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (senzill):
Deformació sota càrrega: = 5 mm
Deformació remanent: = 1 mm
Resistència a la tracció horitzontal: = 3,5 kN
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (doble):
Deformació sota càrrega: = 10 mm
Deformació remanent: = 2 mm
Resistència a la tracció horitzontal: = 3,5 kN
Toleràncies d'execució:
Nivell: ± 10 mm
Horitzontalitat: ± 1 mm
Paral·lelisme amb la paret: ± 5 mm

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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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

SANEJAMENT I CANALITZACIONS

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FDD - PARETS PER A POUS DE REGISTRE

CONDICIONS GENERALS:
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PARET PER A POU:
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.

FDDZCAD5,FDD1A098,FDDZ7DD4,FDDZ51A8.

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.

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 ceràmics 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

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
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de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

La solera ha de quedar plana i al nivell previst.
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

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 D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals (UNE-EN 1917), sempre que es canviï de procedència.
Comprovació geomètrica de les toleràncies d'execució sobre un 10 % del graons col·locats.
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

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.
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció visual de totes les peces col·locades

PERICÓ DE FORMIGÓ FET 'IN SITU':
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la
temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest
cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis
que retardin l'adormiment.

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.
____________________________________________________________________________

PERICONS PREFABRICATS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.

FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET 'IN SITU'
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
El procés 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.

FDK2 -

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

FD -

SANEJAMENT I CANALITZACIONS

PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FDK262B8,FDK262D7,FDK262B7,FDK26A17,FDK26E17,FDK26J17.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Pericó per a registre de canalitzacions de serveis
S'han considerat els tipus següents:
Pericó de formigó fet 'in situ' sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra.
Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de grava, i reblert lateral amb terres.
Pericó de fàbrica de maó fet 'in situ', amb parets arrebossades i lliscades interiorment, sobre solera de maó calat, i reblert lateral amb
terres
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pericó de formigó fet 'in situ':
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
Pericó de formigó prefabricat:
Comprovació de la superfície d'assentament
Col·locació del formigó o de la grava de la solera
Formació de forats per a connexionat tubs
Preparació per a la col·locació del marc de la tapa
Acoblament dels tubs
Reblert lateral amb terres
Col·locació de la tapa en el seu cas
Pericó de fàbrica de maó fet 'in situ'
Comprovació de la superfície d'assentament
Col·locació dels maons de la solera
Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas de tubs.
Formació de forats per a connexionat dels tubs
Acoblament dels tubs
Reblert lateral amb terres.
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
Toleràncies d'execució:
Nivell de la solera: ± 20 mm
PERICÓ DE FORMIGÓ FET 'IN SITU':
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.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
Aplomat de les parets: ± 5 mm
Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal
Gruix de la paret: ± 1% gruix nominal
PERICONS PREFABRICATS:
El pericó ha de quedar ben subjectat a 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.
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran les mesures necessàries per tal d'evitar el
seu desplaçament o el seu robatori.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
Planor: ± 5 mm/m
Escairat: ±5 mm respecte el rectangle teòric
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET 'IN SITU'
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó calat
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FF -

TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

FFB - TUBS DE POLIETILÈ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FFB16655,FFB17655,FFB1E625,FFB1F625.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades
amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa.
S'han considerat els tipus de material següents:
Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C
Polietilè extruït de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C
Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a temperatures fins a 40°C
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions
d'hidrants, etc.).
Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, etc.)
Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris
indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
S'han considerat els tipus d'unió següents:
Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)
Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
Replanteig de la conducció
Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
Execució de totes les unions necessàries
Neteja de la canonada
Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat
en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
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.
Ha d'estar feta la prova de pressió.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer
amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització.
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin fluids a alta temperatura. S'ha de garantir que la
canonada no superi una temperatura de 40°C.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de
sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:
+---------------------------------------------------------+
¦
¦
Polietilè
¦
Polietilè
¦
¦
¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana ¦
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¦-------------¦---------------¦---------------------------¦
¦
A 0°C
¦ <= 50 x Dn
¦
<= 40 x Dn
¦
¦
A 20°C
¦ <= 20 x Dn
¦
<= 15 x Dn
¦
+---------------------------------------------------------+
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les
horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella
i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.
Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades superficialment, s'han d'instal·lar dins d'una beina d'acer.
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin
al tub efectuar els moviments axials de dilatació.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
Tub polietilè densitat alta:
Trams verticals: DN x 20 mm
Trams horitzontals: DN x 15 mm
Tub polietilè densitat baixa:
+-------------------------------------+
¦ DN ¦
Trams
¦
Trams
¦
¦ (mm) ¦
verticals ¦ horitzontals ¦
¦
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦------¦--------------¦---------------¦
¦ 16 ¦
310
¦
240
¦
¦ 20 ¦
390
¦
300
¦
¦ 25 ¦
490
¦
375
¦
¦ 32 ¦
630
¦
480
¦
¦ 40 ¦
730
¦
570
¦
¦ 50 ¦
820
¦
630
¦
¦ 63 ¦
910
¦
700
¦
+-------------------------------------+
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada
per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra:
Polietilè extruït: >= 5 cm
Polietilè reticulat: >= 10 cm
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):
Polietilè extruït: >= 60 cm
Polietilè reticulat: >= 50 cm
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar
ancorades a daus massissos de formigó.
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.
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.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
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.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny.
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la
connexió.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
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 freàtic de la rasa corresponen als especificats
en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar
el lliscament dels tubs.
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.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació.
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.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els junts de les canonades i dels accessoris
siguin accessibles per a la seva reparació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.
Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
Suportació
Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació
Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments
Distància a altres elements i conduccions.
Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica
Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Manteniment de la instal·lació.
Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir
a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.

____________________________________________________________________________

FG -

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

FG1 - CAIXES I ARMARIS
FG1A - ARMARIS METÀL·LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FG1ACA49.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Armaris amb porta o tapa, encastats, muntats superficialment o fixats a columna.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament o a la columna per un mínim de quatre punts. La columna ha de complir les especificacions fixades
al seu plec de condicions.
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Quan tenen tapa, aquesta ha d'encaixar perfectament en el cos de l'armari.
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Quan es col·loca fixat a columna, aquesta ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
Toleràncies d'instal·lació:
Posició: ± 20 mm
Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
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.

____________________________________________________________________________

FJ -

EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES

FJS -

EQUIPS PER A REG

FJS1 - BOQUES DE REG

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FJS1U045.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

TUBS:
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 per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

Elements de subministrament i distribució d'aigua, destinats a la connexió de mànigues de reg o localització puntual d'aspersors aeris acoblats
a la rosca de la clau d'obertura.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació i anivellament de la boca
Neteja de rosques i d'interior de tubs
Preparació de les unions
Connexionat a la xarxa
Prova de servei
Col·locació de la tapa
CONDICIONS GENERALS:
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La carcassa i la tapa de fosa han de quedar anivellades entre elles i respecte al paviment.
La sortida de la carcassa ha de ser roscada o tipus Racor Barcelona
En el cos ha d'estar gravada la pressió de treball.
Es col·locaran en derivació sobre la xarxa principal.
La xarxa en la que s'instal·li la boca ha de ser autònoma de les xarxes de goteig, aspersió i difusió.
Pressió de prova:
Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada, han de ser estanques a la pressió de treball.
La posició de la boca, ha de ser la reflectida per la DT o en el seu defecte, la indicada per la DF.
S'ha de deixar connectada a la xarxa en condicions de funcionament.

____________________________________________________________________________

FQ -

MOBILIARI URBÀ

FQ2 - PAPERERES
FQ22 -

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PAPERERES MURALS I DE PEU

Abans de la instal·lació de la boca, s'han de netejar l'interior dels tubs i els punts d'unió.
Les boques de reg no han d'estar separades entre elles més de 50 m de distància.
S'ubicaran fora de les zones verdes i el més aprop possible d'aquestes.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons les especificacions de la DT.

Papereres de peu i murals.
S'han considerat els tipus següents:
Papereres amb suport ancorat a un dau de formigó.
Papereres collades al parament.
Papereres collades al terra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Papereres amb suport ancorat a un dau de formigó:
Formigonament del dau d'ancoratge
Ancoratge del suport de la paparera
Montatge de la paperera
Papereres collades a paraments:
Fixació dels elements de suport
Fixació de la paperera als suports
Papereres collades al terra:
Fixació dels elements de suport
Fixació de la paperera als suports

FQ223220.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

FQ -

MOBILIARI URBÀ

FQ1 - BANCS

CONDICIONS GENERALS:
Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops o d'altres defectes visibles.
Toleràncies d'execució:
Alçària: ± 20 mm
Verticalitat: ± 10 mm

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FQ11PS12.
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

PAPERERES AMB SUPORT ANCORAT A DAU DE FORMIGÓ:
El dau d'ancoratge de formigó no ha de quedar visible.
Ancoratge del tub de suport: >= 15 cm
PAPERERES COLLADES A PARAMENTS:
Els elements posteriors de fixació han de quedar col·locats dins de les anelles de suport, fixades a la paret.
Platines de fixació: 25 x 4 mm
PAPERERES COLLADES AL TERRA:
Els elements de fixació han de quedar col·locats dins de les anelles de suport, fixades al terra.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PAPERERES ANCORADES A DAU DE FORMIGÓ:
El formigonament del dau 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.

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

PAPERERES COLLADES A PARAMENTS O AL TERRA:
La temperatura per a realitzar l'ancoratge de les anelles al suport ha d'estar entre 5°C i 40°C.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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.

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

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

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

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

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.

FR -

JARDINERIA

FR1 -

OPERACIONS PRÈVIES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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

FR12U035.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Operació consistent en l'eliminació de la part aèria de les herbes d'un terreny.
S'han considerat les operacions següents:
Desbrossada de vores de camins (en franges), o de terrenys
Recollida de brossa amb mitjans manuals
S'han considerat els mitjans següents:
Desbrossadora manual amb capçal de fil o de disc
Desbrossadora muntada en tractor
Desbrossadora autopropulsada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Senyalització i protecció de la vegetació a conservar, i els elements urbans
Desbrossada del terreny en dues o més passades
Recollida de la brossa

CONDICIONS GENERALS:
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal.
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades
o quan el sòl estigui glaçat o excessivament mullat.
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat de camp.
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua de sòl.

CONDICIONS GENERALS:
A la superfície desbrossada no hi ha d'haver plantes d'alçada superior a 10 cm. La superfície estarà neta de les restes dels vegetals tallats.
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la
mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació.
La superfície resultant ha de conservar la capa de sòl vegetal.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i
de les condicions de transport.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de protegir els elements vegetals d'interès i els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
S'han de protegir arbres o altra vegetació que hagi de conservar-se amb tanques o proteccions, segons s'indiqui en la DT o, en el seu defecte,
per la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de suspendre els treballs i avisar a la DF.
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables.
La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, especialment quan hi ha una arrel principal
ben definida.
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna del mateix.
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica
amb cura, retirant tots aquests materials.
La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició estable.

No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
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FR6 -

PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES

SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins
del forat de plantació i s'ha de procedir a trencar-lo i retirar-lo.
PLANTES:
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar l'aireig del sòl.
Fondària mínima de sòl treballat: 35 cm
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil: 10-15 cm
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes dimensions d'aquest.
No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle.
La profunditat de plantació ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FR6P1595.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Plantació d'espècies vegetals.
S'han considerat les espècies següents:
Arbres planifolis
Coníferes
Palmàcies
Arbusts i arbres de petit format
Plantes enfiladisses
Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
Arbre:
Amb l'arrel nua
Amb pa de terra
En contenidor
Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa
En contenidor
Plantes de petit port:
En alvèol forestal
En test
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Arbre, arbust o planta enfiladissa:
Comprovació i preparació del terreny de plantació
Replanteig del clot o rasa de plantació
Extracció de les terres
Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar
Plantació de l'espècie vegetal
Reblert del clot de plantació
Primer reg
Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas
Plantes de petit port:
Comprovació i preparació de la superfície a plantar
Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar
Plantació de l'espècie vegetal
Primer reg
ARBRES I ARBUSTS:
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista.
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats
Toleràncies d'execució:
Replanteig (de la posició de l'exemplar): ± 10

ARBRES I ARBUSTS:
Fondària mínima de sòl treballat:
Arbres: 90 cm
Arbusts: 60 cm
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat):
Arbres: 60 cm
Arbusts: 40 cm
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació possible per afavorir la meteorització del
sòl.
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament
futur.
Dimensions mínimes del clot de plantació:
Arbres:
Amplària: 2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra
Fondària: fondària del sistema radical o pa de terra
Arbusts:
Amplària: diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles.
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les amb mitjans manuals.
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes a un abocador autoritzat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Treballs de plantació
ARBRES:
* NTJ 08C:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Tècniques de plantació d'arbres

____________________________________________________________________________
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FRB - ROCALLES, MURS DE PEDRA I ESCALES
FRB5 -

FORMACIÓ D'ESCALES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FRB5PS01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'esglaons amb fusta.
S'han considerat els materials següents:
Taulons de fusta de pi amb tractament protector
Taulons de fusta de roure amb tractament protector
Taulons de fusta tropical
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació del talús per assentar els taulons
Comprovació de la superfície d'assentament
Col·locació i fixació de l'esglaó
Reblert dels espais entre el terreny i la fusta

plantació.
al viver.
de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original, per afavorir l'arrelament.

CONDICIONS GENERALS:
L'esglaó ha de quedar horitzontal.
Els taulons han d'estar fixats al terreny amb rodons d'acer corrugat.
Toleràncies d'execució:
Horitzontalitat: ± 0,2%

cm

PLANTES:
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT.
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K-

ELEMENTOS UNITARIOS DE REHABILITACIÓN-RESTAURACIÓN

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
K2 -

DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K21 -

ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

Els esglaons s'han de començar a col·locar des de la part baixa de l'escala.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

K219 - DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

No hi ha normativa de compliment obligatori.

K2192913.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

____________________________________________________________________________
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i que en fer la demolició els límits
del paviment que resti siguin rectes i uniformes.
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 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
Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols
Material sintètic i capa d'anivellació
Terratzo i capa de sorra
Solera de formigó
Esglaó
Revestiment d'esglaó
Recrescut de morter de ciment
Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra
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 o arrencades:
Preparació de la zona de treball
Demolició de l'element amb els mitjans adients
Trossejament i apilada de la runa
Càrrega de runa sobre camió
Desmuntatge:
Preparació de la zona de treball
Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
Desmuntatge per parts, i classificació del material
Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
Càrrega i transport de la runa a l'abocador
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i
de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra,
etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.
Toleràncies d'execució:
Replanteig: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a
mínim:
Mètode d'enderroc i fases
Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
Cronograma dels treballs
Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari
existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre
les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i arrecerada.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està col·locat, sense afectar la capa de compressió del
sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes.
No es dipositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o d'edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

M-

PARTIDES D'OBRA DE MANTENIMENT D'URBANITZACIÓ I EN

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.

M2 -

DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

M21 - DEMOLICIONS

ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE RECRESCUT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

M21BU020.

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

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i que en fer la demolició els límits
del paviment que resti siguin rectes i uniformes.
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF.
Toleràncies d'execució:
Replanteig: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a
mínim:
Mètode d'enderroc i fases
Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
Cronograma dels treballs
Pautes de control i mesures de seguretat i salut

____________________________________________________________________________

K2 -

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

DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K2R - GESTIÓ DE RESIDUS
K2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2RA7LP0.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

* 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.

____________________________________________________________________________
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valorització,
emmagatzematge o eliminació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la
Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus,
d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos
y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels
residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció
i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

____________________________________________________________________________
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Millores projecte d´urbanització i millora del Passeig de l´Estació de Sallent
Passeig de l´Estació - Sallent de Bages
Propietat: Ajuntament de Sallent
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Millores projecte d´urbanització i millora del Passeig de l´Estació de Sallent
Passeig de l´Estació - Sallent de Bages
Propietat: Ajuntament de Sallent
Arquitectes: Feu i Godoy Arquitectes SLP

AMIDAMENTS
Obra
Subobra

Pàg.:
01
01

1

AMIDAMENTS
Subobra

MILLORES REURBANITZACIÓ PASSEIG SALLENT
MILLORA 1: CANVI ENLLUMENAT PÚBLIC

1
1

FHM11H99

u

AMIDAMENT DIRECTE
2

FHM11J99

u

03

FR111000
Num.

Mastil Ful de 5m d'alçària model 5, amb columna de planxa d'acer cor-ten, de forma troncocònica, de 5 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre
dau de formigó

m2

Text

2

T
A talús del riu

Num.

u

2

FR11R150
Num.

4,000

Projector per a exteriors IP 66 muntada en columna. Armadura i tapa superior de fundació d'alumini injectada.
Accés a la làmpada i als equips per la part inferior. Mòdul LED de 31W marca DISANO model 1711 Cripto small
- asimètric.

Text

Tipus

[C]

[D]

2,000
3,000

4,000
4,000

[E]

[F]

2

Full 5
2 Full 7/9

m2

Text

FHR14AP01

u

T
A talús del riu

FR43J82C
Num.

20,000

5

FHR149P1

2

Carretera
Fanal TOMSK de NOVATILU amb columna d'acer galvanitzat i pintat color negre efecte forja, de 7 m d'alçària,
amb 1 llumenera amb làmpades de LEDs, de potència 50W,amb driver preparat per a regulació, amb cablejat
de conexió interior columna 3x2,5mm2 0,6/1KV RV-K i caixa porta fusibles Claved o similar amb fusibles de
6A,col·locat sobre dau de formigó
AMIDAMENT DIRECTE

u

u

Text

4

F96APSM2

Num.
1

M

Num.
1
2

R2

[C]

[D]

[E]

1.087,300

[F]

[E]

[F]

superficie
2.130,900

TOTAL Fórmula

2.130,900 & ' ( )
2.130,900

[C]

[D]

[E]

[F]

unitats
2,000

Tipus

A talús passeig
Liriodendron tulipifera

T

u

Text

2,000 & ' ( )
& ' ( )
2,000

[C]

[D]

[E]

[F]

unitats
2,000

T

2

arbrat del passeig
3 moreres trasplantades

2,000 & ' ( )

[C]

[D]

2,000

[E]

[F]

unitats
2,000
33,000
TOTAL AMIDAMENT

FR3SE212

1.087,300

1

MILLORES REURBANITZACIÓ PASSEIG SALLENT
(85

Text

m2

TOTAL Fórmula

2,000 & ' ( )
33,000 & ' ( )

TOTAL Fórmula

6

TOTAL Fórmula

aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de
diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma
o cautxú
Tipus

1

TOTAL Fórmula

plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans necessaris, reblert del
clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per terra de jardineria, càrrega de les terres sobrants
a camió i transport a abocador autoritzat. inclou cánon d'abocament. regs i manteniment fins a la recepció
definitiva de l'obra.

Text

FRZ22813

Num.

01

[D]

TOTAL AMIDAMENT

1.087,300 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

Obra

u

MILLORES REURBANITZACIÓ PASSEIG SALLENT
MILLORA 2: ENCINTAT ACER FORMIGÓ DESACTIVAT

Tipus

[C]

25,000

R2 - Vorada plegada de xapa d'acer galvanitzat amb dos plecs, de 4 mm de gruix i 250 mm de
desenvolupament, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó
no estructural de 15 n/mm2 de resitència mínima a compressió

Text

T
arbrat del passeig

FR612357

Num.

1

2.130,900

TOTAL AMIDAMENT

Passeig
Fanal TOMSK de NOVATILU amb columna d'acer galvanitzat i pintat color negre efecte forja, de 5 m d'alçària,
amb 1 llumenera amb làmpades de LEDs, Temp. De color 3000 K de potència 30W,amb driver preparat per a
regulació, amb cablejat de conexió interior columna 3x2,5mm2 0,6/1KV RV-K i caixa porta fusibles Claved o
similar amb fusibles de 6A,col·locat sobre dau de formigó

01
02

2.130,900 & ' ( )

8

5
Obra
Subobra

superficie
2.130,900

TOTAL Fórmula

subministrament de Liriodendron tulipifera de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5
cm i profunditat mínima 47,25 cm o contenidor segons fórmules NTJ
Tipus

11,000

AMIDAMENT DIRECTE

[F]

recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor. inclou transport i cànon
d'abocament.
Tipus

1

TOTAL AMIDAMENT

[E]

TOTAL AMIDAMENT

8,000 & ' ( )
12,000 & ' ( )
& ' ( )

4

4

[D]

TOTAL Fórmula

3
1

[C]

TOTAL AMIDAMENT

Mastil Ful de 7m d'alçària model 7/9, amb columna de planxa d'acer cor-ten, de forma troncocònica, de 7 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre
dau de formigó

1

FHQ24L99

desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa
Tipus

1

2

MILLORA 3: JARDINERIA

4,000

AMIDAMENT DIRECTE
3

Pàg.:

35,000

encoixinament triturat de restes de poda de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampat <amb mitjans
necessaris, en capa uniforme de gruix 10 cm.
Tipus

T

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

superficie
(85

Millores projecte d´urbanització i millora del Passeig de l´Estació de Sallent
Passeig de l´Estació - Sallent de Bages
Propietat: Ajuntament de Sallent
Arquitectes: Feu i Godoy Arquitectes SLP

Millores projecte d´urbanització i millora del Passeig de l´Estació de Sallent
Passeig de l´Estació - Sallent de Bages
Propietat: Ajuntament de Sallent
Arquitectes: Feu i Godoy Arquitectes SLP

AMIDAMENTS
2

Pàg.:

A talús del passeig

807,430

FR342211
Num.

m2

Text

AMIDAMENTS

807,430 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

7

3

Num.

807,430

1
2

esmena orgànica del sòl amb compost de classe ii d'origen animal, segons ntj 05c, subministrat a granel, amb
una dosi de 25 l/m2, escampat amb tractor i fresatge de terreny amb tractor
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

3
4
5

TOTAL Fórmula

6
1
2

T
superficies a plantar

superficie
3.267,330

7

3.267,330 & ' ( )
& ' ( )
& ' ( )

3
4

TOTAL AMIDAMENT
8

FR4EP836
Num.

u

Text

1

a mur verd
2 Lonicera implexa
3 Parthenocissus tricuspidata
4 Hedera helix

T

[C]

longitud
53,000
53,000
53,000

[D]

[E]

[F]

FR7217K0

Num.

m2

Text

1
2

T
prat florit a talús riu

[C]

unitats/ml
2,000
2,000
2,000

[D]

FR4H7431

Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

u

[F]

Num.
1

Tipus

13

A talús del passeig
Russelia equisetiformis
Dorycnium hirsutum
Salvia gregii
Salvia microphylla
A talús del riu
Thymus vulgaris
Cistus salviifolius
Cistus albidus
Verbena bonariensis
Santolina chamaecyparissus
Grevillea juniperina

T

T

[D]

superficie
35,000
35,000
35,000
35,000
superficie
98,000
98,000
98,000
98,000
98,000
98,000

unitats/m2
3,000
3,000
3,000
3,000
unitats/m2
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

[E]

Num.

u

superficie
35,000
35,000
35,000
35,000
superficie
98,000
98,000

unitats/m2
3,000
3,000
3,000
3,000
unitats/m2
3,000
3,000

2
3

TOTAL Fórmula

4
6
7
8

2.252,080

[F]

[E]

[F]

9
10
11
12
13

TOTAL Fórmula

14
15

105,000
105,000
105,000
105,000

&
&
&
&

'
'
'
'

(
(
(
(

)
)
)
)

294,000
294,000
294,000
294,000
294,000
294,000

&
&
&
&
&
&

'
'
'
'
'
'

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

16
17
18
19

Tipus

A talús del riu
Tamarix gallica

T

u

TOTAL Fórmula

105,000
105,000
105,000
105,000

&
&
&
&

'
'
'
'

(
(
(
(

)
)
)
)

294,000 & ' ( )
294,000 & ' ( )
& ' ( )
1.008,000

[C]

[D]

superficie
55,000

unitats/m2
1,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

55,000 & ' ( )
55,000

plantació d'arbust i enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb
mitjans necessaris, reblert del clot amb terra vegetal de jardineria. regs i manteniment fins a la recepció
definitiva de l'obra.

Text

Tipus

T
Parthenocissus tricuspidata veichii
Lonicera implexa
Hedera helix
Russelia equisetiformis
Dorycnium hirsutum
Salvia gregii
Salvia microphylla
Thymus vulgaris
Cistus salviifolius
Cistus albidus
Verbena bonariensis
Rosmarinus officinalis prostratus
Genista umbellata
Carex testacea
Nassella tenuissima
Grevillea juniperina
Tamarix gallica
Santolina chamaecyparissus

[C]

[D]

[E]

unitats
106,000
106,000
106,000
105,000
105,000
105,000
105,000
294,000
294,000
294,000
294,000
294,000
399,000
105,000
105,000
294,000
55,000
294,000

[F]

TOTAL Fórmula

106,000
106,000
106,000
105,000
105,000
105,000
105,000
294,000
294,000
294,000
294,000
294,000
399,000
105,000
105,000
294,000
55,000
294,000

25

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Subobra

4

subministrament de tamarix gallica en contenidor de 5l

1

01
04

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

3.460,000

MILLORES REURBANITZACIÓ PASSEIG SALLENT
MILLORA 4: REG

2.184,000
1

FR4H3G41

u

Text

FR66233B

2.252,080 & ' ( )

[C]

T

[D]

TOTAL AMIDAMENT

5

superficie
2.252,080

TOTAL AMIDAMENT
11

FR45A526

subministrament de russelia equisetiformis, cistus salviifolius, cistus albidus, dorycnium hirsutum, salvia
microphylla, salvia gregii, verbena bonariensis, thymus vulgaris, santolina chamaecyparissus en contenidor de 3
l

Text

T

318,000

TOTAL AMIDAMENT
10

12

TOTAL Fórmula

106,000 & ' ( )
106,000 & ' ( )
106,000 & ' ( )

[E]

A talús del passeig
Rosmarinus officinalis prostratus
Genista umbellata
Carex testacea
Nassella tenuissima
A talús del riu
Rosmarinus officinalis
Genista umbellata

[C]

TOTAL AMIDAMENT

hidrosembra de barreja de llavors per a prat tipus rústic de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies
segons projecte, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra
curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador
sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2
Tipus

Tipus

9

2

TOTAL AMIDAMENT
9

Text

3.267,330

subministrament de lonicera implexa, parthenocissus tricuspidata i hedera helix d'alçària mínima 150 cm, en
contenidor de 5 l
Tipus

8

Pàg.:

subministrament de rosmarinus officinalis 'prostratus', rosmarinus officinalis, thymus vulgaris, genista umbellata,
carex testacea, nassella tenuissima en contenidor de 3 l
(85

FJMZUZ40

u

connexió a la xarxa general existent amb comptador de 8 m3/h instal.lat dins d'arqueta. inclou els drets de la
companyia, clau de pas, vàlvula de retenció de clapeta, el ramal, connexions, permisos, accessoris i
cabalímetre . tot inclòs completament acabat.
(85
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AMIDAMENTS
Num.

Text

Pàg.:
Tipus

1

T

2

[C]

[D]

[E]

[F]

unitats
1,000

FJM6UZ01
Num.

u

Text

AMIDAMENTS
TOTAL AMIDAMENT
7

[C]

[D]

[E]

FJSFU228

u

1,000

manòmetre de glicerina amb clau de pas i graduat de 0 a 10 bars, muntat a canonada o electrovàlvula
Tipus

[F]

Num.

Text

T

2

capçals reg goteig
3 capçals reg aspersió

UNITATS
1,000
1,000

3

FJSAU070

Num.

u

Text

Tipus

1

T

2

[C]

[D]

[E]

FG1AU010
Num.

u

Text

[F]

unitats
1,000

1

T

2

[C]

[E]

[F]

unitats
1,000

FJSFU558

Num.

u

Text

1

Num.

T

2

[C]

[E]

Num.

Text

u

[C]

[E]

9

FDK2UR90

Num.

2

T

unitats
2,000

u

Text

9,000

[C]

[D]

[E]

[F]

unitats
1,000
4,000

2

T
pericons de registre

1,000 & ' ( )
4,000 & ' ( )
& ' ( )

[C]

[D]

5,000

[E]

[F]

unitats
5,000
TOTAL AMIDAMENT

m

Text

2

5,000

excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb minirasadora manual
Tipus

1

TOTAL Fórmula

5,000 & ' ( )

TOTAL Fórmula

F2221242

TOTAL Fórmula

pericó per a canalitzacions de reg de 40x40x40 cm lliures interiors, format per parets de maó calat de 15 cm de
gruix arrebossades amb morter 1:3, sobre base drenant de 20 cm de gruix de grava de 15 mm de diàmetre.
inclou l'excavació amb mitjans mecànics o manuals, tapa de fosa dúctil de 40x40 cm de resistència b-125, amb
tancament de seguretat i qualsevol material o mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment
acabada.
Tipus

1

1,000

[F]

TOTAL Fórmula

5,000 & ' ( )
3,000 & ' ( )
1,000 & ' ( )

TOTAL AMIDAMENT

T
Tub principal + boques de reg +
secundaris reg

[C]

[D]

[E]

[F]

longitud
1.040,000

TOTAL Fórmula

1.040,000 & ' ( )

3

& ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

1.040,000

TOTAL Fórmula

11
1

T

1,000 & ' ( )

[D]

unitats
5,000
3,000
1,000

TOTAL Fórmula

capçal de sector de reg per difusió, de 1´´ 1/2 de diàmetre nominal i 10 bar de pressió, totalment desmuntable,
format per un by pass, de 3 vàlvules d'esfera manual de pvc tipus sandwich de racord pla i rosca mascle,
electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 v amb possibilitat d'obertura manual i
drenatge intern i connexions estanques, tipus pga. inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó, i mà d'obra
necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada dins de pericó
Tipus

[F]

4

Num.

FJSFU935

Tipus

bypass mestre
3 per electrovalvules

10

unitats
1,000
TOTAL AMIDAMENT

6

Text

1,000

[F]

[E]

pericó doble per a varis capçals de reg de 120x60x60cm, format per parets de maó calat de 20 cm de gruix
arrebossades amb morter 1:3 i sobre base drenant de 20 cm de gruix de grava. inclou l'excavació amb mitjans
mecànics o manuals, marc i tapa articulada doble de fosa dúctil de 117x60 cm de resistència b125, amb
tancament de seguretat i relleu antilliscant i qualsevol material o mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra
totalment acabada

2

1,000 & ' ( )

[D]

u

1

capçal de reg per electrovàlvula master de 2´´ dn i 10 bar de pressió en by pass, totalment desmuntable, format
per 3 vàlvules d'esfera manual de pvc de racord pla i rosca mascle per a la xarxa primaria i 1 vàlvula d'esfera
manual independent per a les boques de reg, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a
24v amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques, tipus pga. inclou tots els
accessoris, tes i colzes, de llautó, i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i
ajustada, dins de pericó.
Tipus

FDK2UR20

TOTAL Fórmula

1,000

TOTAL AMIDAMENT
5

8

1,000 & ' ( )

[D]

[D]

TOTAL AMIDAMENT

armari exterior de planxa d'acer galvanitzat en calent de 2 mm de gruix, acabat pintat, dos portes, de mides
1250x750x300mm, amb sostret i bancada de formigó. totalment instal·lat
Tipus

[C]

2,000

TOTAL AMIDAMENT
4

T

arbustives
3 arbres
4 enfiladisses

1,000 & ' ( )
1,000 & ' ( )

programador modular telegestionable de 15 estacions bàsic, ampliable amb mòduls, en caixa de plàstic per a
exteriors i instal.lat dins d'armari. inclou cable elèctric des del quadre elèctric fins al programador i des del
programador fins a les diferents electrovàlvules de reg. tot el material inclós completament acabat.
Tipus

2,000

capçal per sector de reg per degoteig, de 1´´ de diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment desmuntable,
format per: by-pass amb 3 vàlvules d'esfera manual de pvc tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle,
electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 v amb possibilitat d'obertura manual i
drenatge intern i connexions estanques, filtre metàl.lic de 300 micres. inclou tots els accessoris, tes i colzes, de
llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó

2

TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL Fórmula
1

1

Pàg.:

TOTAL Fórmula

1,000 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

2

5

FFB2945U

2,000 & ' ( )
Num.

(85

Text

m

tub de polietilè de densitat baixa pe32 i ús alimentari, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió
nominal, segons une-en 12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a
deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons pct.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

(85
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AMIDAMENTS
1
2

Pàg.:
T

Tub principal

7

AMIDAMENTS
3

longitud
15,000

Pàg.:

liriodendrons

2,000

2,000 & ' ( )

15,000 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT
TOTAL AMIDAMENT

12

FFB2845U

Num.

m

Text

15,000

17

tub de polietilè de densitat baixa pe32 i ús alimentari, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió
nominal, segons une-en 12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a
deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons pct.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

FDG30110
Num.

2
3

T
boques de reg
difusors

longitud
339,400
202,000

Num.

m

Text

1
2

T
Tub secundari d'alimentació
arbustives i enfiladisses

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.

Text

1
2

T
Tub secundari d'alimentació arbres

[C]

527,000 & ' ( )

[D]

[E]

[F]

longitud
449,460

Num.
1
2
3
4
5

19

m

Tipus

arbustives a passeig
P1
P2
P7
P8

T

Num.

Text

1
2

u

TOTAL Fórmula

20

[C]

[D]

longitud
90,000
120,000
32,000
86,700

núm, línies
4,000
4,000
5,000
5,000

[E]

[F]

T
moreres

[C]

unitats
33,000

[D]

longitud
50,000

50,000 & ' ( )
50,000

[C]

[D]

[E]

[F]

unitats
13,000

TOTAL Fórmula

13,000 & ' ( )
13,000

Tipus

T

[C]

[D]

[E]

[F]

unitats
13,000

Num.

u

TOTAL Fórmula

13,000 & ' ( )
13,000

difusor emergent amb broquet giratori amb una alçària d'elevació de 10 cm, equipat amb tovera multiraig adient
a la seva localització, abast entre 7 i 10,7 m, amb rosca de 1/2'' de dn, vàlvula antidrenatge i regulador de
pressió, tapa lila indicadora d'aigua freàtica i connexió articulada a xarxa secundària. totalment instal·lat i provat

Text

Tipus

T

2

MP ROTATOR 3500
3 MP ROTATOR 3000

[C]

[D]

[E]

[F]

unitats
10,000
10,000

TOTAL Fórmula

10,000 & ' ( )
10,000 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

20,000

TOTAL Fórmula

360,000
480,000
160,000
433,500

&
&
&
&

'
'
'
'

(
(
(
(

)
)
)
)

FJS1U001

Num.

TOTAL Fórmula

33,000 & ' ( )
(85

u

boca de reg de fosa, sortida tipus barcelona de 2'' , amb pericó i tapa de fosa i amb petit material metàl·lic per a
connexió amb la canonada, instal·lada. inclou instal.lació dins d'arqueta i arqueta amb marc i tapa de fossa
dúctil de 15x30 cm.

Text

Tipus

1

1.433,500

[F]

TOTAL Fórmula

vàlvula de rentat dn1'' de les canonades de degoteig, incloent pericó antivandàlic rodó d'hdpe injectat en plàstic
d'alta resistència, de dimensions 32x24 cm i color verd, col·locat sobre graves.

Text

FJS2U010

21

[E]

u

1

anella per a reg d'arbres formada per 2,3 m de canonada de 16 mm de degoter integrat autocompensant i
antisucció cada 0,30 m , tipus unitecline o equivalent, amb un total de 7 u de goters de 3,5 l , finalitzada amb
tap terminal i collar de connexió a la xarxa de ppfv amb dos perns. inclou la protecció amb tub de drenatge de
50 mm i el soterrament a 15 cm
Tipus

[F]

TOTAL AMIDAMENT

449,460

TOTAL AMIDAMENT
FJS5UA20

T

2

2

16

Tipus

1

canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm,
instal·lada soterrada 20 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

Text

Text

FJM3UR10
Num.

449,460 & ' ( )
& ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

FJS51612

[E]

vàlvula de ventosa roscada d'1'' de les canonades de degoteig, incloent pericó antivandàlic rodó d'hdpe injectat
en plàstic d'alta resistència, de dimensions 32x24 cm i color verd, col·locat sobre graves

2

527,000

5

15

u

1

tub de polietilè de densitat baixa pe32 i ús alimentari, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió
nominal, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra
totalment acabada i provada segons p.c.t.
Tipus

[D]

TOTAL AMIDAMENT

longitud
527,000

TOTAL AMIDAMENT
m

FJM33BP4
Num.

& ' ( )

FFB263BB

T
per tubs de reg sota paviment dur

[C]

TOTAL Fórmula

5

14

Tipus

541,400

tub de polietilè de densitat baixa pe32 i ús alimentari, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió
nominal, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra
totalment acabada i provada segons p.c.t.
Tipus

Text

TOTAL AMIDAMENT
18

FFB2635U

35,000

passatubs de pvc de d 110 mm, inclou excavació, subministrament, transport, col·locació i reblert. tot inclòs
completament acabat.

339,400 & ' ( )
202,000 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

13

m

1

TOTAL Fórmula

2
1

8

T
boca de reg

[C]

[D]

[E]

unitats
8,000

1

01
05

F3J1PSM4

M2

TOTAL Fórmula

8,000 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Subobra

[F]

8,000

MILLORES REURBANITZACIÓ PASSEIG SALLENT
MILLORA 5: RECOBRIMENT GABIONS MUR FORMIGÓ

Estructura de gabions buida, amb peces de 2x1x0'1 m de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de
diàmetre 4,5 mm, i 5x10 cm de pas de malla, col·locada amb mitjans mecànics, inclós part proporcional de
(85
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AMIDAMENTS

Pàg.:

9

AMIDAMENTS

Pàg.:

10

plaques d'ancoratge de fixació d'acer galvanitzat de 70x40x3 mm i tacs d.8 mm
Num.

Text

Tipus

[C]

1

[D]

[E]

120,700

4,000

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1

01
06

FQT2PS52
Num.

U

482,800

MILLORES REURBANITZACIÓ PASSEIG SALLENT
MILLORA 6: UMBRACLES

Umbracle amb estructura de perfls d'acer corten de 200x70 mm i umbracle de 580x299 cm de llistons de fusta
de pi tractada en autoclau, muntat i col·locat sobre daus de formigó. dimensions aproximades 809x299 cm

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

1

01
07

FRMAUM10

Num.

u

Text

2,000

MILLORES REURBANITZACIÓ PASSEIG SALLENT
MILLORA 7: MANTENIMENT JARDINERIA

manteniment anual integral d'arbrat amb instal·lació de reg automàtic, inclou la reposició i recol·locació de les
brides i els tutors i els tractaments fitosanitaris necessaris i la revisió del funcionament del sistema de reg. inclou
els materials de jardineria, les eines, la maquinaria, els vehicles i els elements de seguretat necessaris per al
manteniment total. inclou el transport de les restes vegetals a instal·lació autoritzada de gestió de residus
Tipus

1

T

2

Moreres existents
3 Liriodendrons

[C]

[D]

[E]

[F]

unitats
33,000
2,000

FRMAUMCB

Num.

m2

Text

35,000

manteniment anual integral de les espècies arbustives i herbàcies, amb instal·lació de reg automàtic, inclou la
reposició i recol·locació de les brides i els tutors i els tractaments fitosanitaris necessaris i la revisió del
funcionament del sistema de reg. inclou els materials de jardineria, les eines, la maquinaria, els vehicles i els
elements de seguretat necessaris per al manteniment total. inclou el transport de les restes vegetals a
instal·lació autoritzada de gestió de residus
Tipus

1

T

2

a talús riu
3 a talús passeig

[C]

[D]

[E]

[F]

superficie
622,000
714,000

TOTAL AMIDAMENT
FRMAUM20
Num.

Text

1
2

m2

1.336,000

manteniment anual integral de gespa o prat regat. inclou les segues i el retall i perfilat de les vores, l'eliminació
de les males herbes, l'adobat, els tractaments fitosanitaris, els recebats i les resembres necessàries.
Tipus

T
talús del riu

TOTAL Fórmula

622,000 & ' ( )
714,000 & ' ( )
& ' ( )

6

3

TOTAL Fórmula

33,000 & ' ( )
2,000 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL Fórmula

2,000 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Subobra

1.526,950

482,800 & ' ( )
& ' ( )

2

Obra
Subobra

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

[C]

superficie
1.526,950

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1.526,950 & ' ( )
(85

(85

DOCUMENTS COMPLEMENTARIS (DC)
DC 10 LOCALITZACIÓ DEL CONDUCTE DE SALMORRES

PROJECTE D’URBANITZACIÓ I MILLORA DEL PASSEIG DE L’ESTACIÓ DE SALLENT
LOCALITZACIÓ DEL CONDUCTE DE SALMORRES

LOCALITZACIÓ DEL CONDUCTE DE SALMORRES
Responent als requeriments de l’Agència Catalana de l’Aigua, l’empresa Acsa Sorigué, empresa concessionària, va realitzar un total de 5 cales al
llarg del recorregut del carrer Carretera i passeig de l’Estació, trobant així el traçat aproximat del conducte de salmorres. A continuació es
presenten els plànols de les cales realitzades, la seva localització i el traçat del conducte de salmorres a l’estat actual i a la proposta del projecte,
que no afecta en cap cas al col·lector esmentat.

