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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA
1.1. AGENTS
L’Ajuntament de Montcada i Reixac és el promotor del Projecte de millora de
l’accessibilitat a la vorera de la riera de Sant Cugat, al polígon industrial de la
Ferreria de Montcada i Reixac.
La redacció d’aquest projecte la realitza l’equip de tècnics del Servei de Projectes
i Obres de l’Ajuntament de Montcada i Reixac del que n’és l’Arquitecte Cap el Sr.
Oriol Parés i Camps. La resta de membres de l’equip són: la Sra. Elisenda
Buixeda i Pérez (arquitecta), el Sr. Jordi Juan i Ustrell (arquitecte), Sr. Xavier
Munuera i Fernández (arquitecte tècnic), Sra. Júlia Vinent i Ramírez del Arellano
(enginyera tècnica agrònoma, Cap d'Unitat Tècnica de Parcs i Jardins), Sr. Toni
Torner

i

Corbacho

(enginyer

tècnic

industrial,

Cap

d'Unitat

Tècnica

d'Instal·lacions).

1.2. ANTECEDENTS
El Projecte de millora de l’accessibilitat a la vorera de la riera de Sant Cugat
s’emmarca en el conjunt d’intervencions del Pla d’acció Polígons d’activitat
econòmica (PAE), Modernització dels polígons de la Llera del riu Ripoll entre
Montcada i Reixac i Ripollet, de la Diputació de Barcelona. L’objectiu d’aquestes
intervencions és transformar el teixit territorial constituït per polígons urbanístics
amb continuïtat entre si, actual o tendencial, i amb una dimensió suficient perquè
les diferents empreses i els polígons que els conformen puguin desenvolupar
iniciatives conjuntes.
Les actuacions incloses en la Modernització dels polígons de la Llera del riu
Ripoll entre Montcada i Reixac i Ripollet s’estenen a 137,14 Ha , 549 empreses i
6.373 treballadors, i als polígons industrials de La Ferreria, Can Tapioles,
Foinvassa, Molí d’en Bisbe, La Granja, El Martinet, Cadesbank i Can Masachs.
Estan agrupades en tres àmbits d’acció: l’aigua, l’energia i l’accessibilitat.
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1.3. OBJECTE
L'objecte del Projecte de millora de l’accessibilitat a la vorera de la riera de Sant
Cugat és resoldre la transició entre la llera de la riera de Sant Cugat –canalitzadai la calçada del carrer Progrés del polígon industrial de La Ferreria urbanitzant
una vorera accessible, paral·lela a la riera, que doni continuïtat a vorera existent a
l’avinguda de La Ferreria. Es crearà un itinerari de vianants que afavoreixi els
desplaçaments a peu des dels barris de Terra Nostra, Font Pudenta i Montcada
Centre i des de la resta de polígons que formen part del Pla d’acció Polígons
d’activitat econòmica (PAE), i faciliti la connexió del polígon de La Ferreria amb
les estacions de Renfe Rodalies de Montcada i Reixac – Santa Maria i Montcada i
Reixac – Manresa.
Aquesta actuació millorarà la qualitat de vida dels ciutadans i augmentarà la
igualtat d’oportunitats entre la població motoritzada i la que no.

1.4. SITUACIÓ URBANÍSTICA I PLANEJAMENT VIGENT
L’àmbit objecte del Projecte de millora de l’accessibilitat a la vorera de la riera de
Sant Cugat és una franja de 1600 metres de longitud aproximadament i una
amplada variable que oscil·la entre 3 i 20 metres paral·lela a la riera de Sant
Cugat.
D’acord amb el Pla General Metropolità, aprovat definitivament el 14/07/76,
trobem en l’àmbit d’actuació les claus urbanístiques següents:
- Sòl urbà. Sistema. Vial (clau 5)
- Sòl urbà. Sistema. Zona verda. Parcs i jardins urbans (clau 6b)
- Sòl urbà. Sistema. Protecció de sistemes (clau 9).
El planejament vigent en l’àmbit objecte del present projecte és:
- Pla General Metropolità (PGM), aprovat definitivament el 14 de juliol
de 1976 i publicat al BOP el 19 de juliol de 1976.
- Pla especial de reforma interior del polígon de La Ferreria aprovat
definitivament el 17 de març de 1983.

1.5. DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL
El carrer Progrés és un carrer de sentit únic paral·lel a la riera de Sant Cugat que
recorre tot el polígon de La Ferreria d’est a oest. S’inicia l’avinguda de La Ferreria
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i finalitza a la N-150. La seva secció és de vorera de 2,50 metres amb enllumenat
públic (fanals cada 45 metres), aparcament en cordó, calçada de 8,00 metres,
carril bici de doble direcció en calçada separat per erugues –en alguns trams- i
una vorera de terra, limitada per un bordó de formigó, fins a la llera canalitzada de
la riera de Sant Cugat. Entre el carrer de la Química i l’avinguda de la Ferreria a
l’alçada de l’Institut de La Ferreria, la calçada s’estreny, apareixent aparcament
en cordó a banda i banda de la calçada
Actualment, el tram de l’avinguda de la Ferreria comprès entre el carrer Progrés i
el carrer Vapor, davant del camp de futbol municipal de La Ferreria, és l’únic on la
vorera paral·lela a la riera de Sant Cugat està urbanitzada. En tot el tram del
carrer Progrés és una vorera de terra amb vegetació espontània i amplada
variable, limitada per un bordó de formigó tipus T2, que s’interromp des del
creuament del c/ de l’Electrònica fins el creuament del c/ de la Ceràmica. En el
tram comprès entre el creuament del carrer de la Telemàtica i el carrer de la
Ceràmica hi ha cotxes estacionats a sobre.
La vorera majoritàriament es troba al mateix nivell del carrer i s’hi pot veure el
sender que el pas dels vianants hi ha acabat dibuixant.

1.6. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
El Projecte de millora de l’accessibilitat a la vorera de la riera de Sant Cugat
resoldrà la transició entre la llera de la riera de Sant Cugat –canalitzada- i la
calçada del carrer Progrés del polígon industrial de La Ferreria urbanitzant una
vorera accessible, paral·lela a la riera, que donarà continuïtat a la vorera existent
a l’avinguda de La Ferreria.
Es construirà un camí de 2 metres d’amplada amb sauló sòlid emmarcat pel
bordó tipus T2 existent i per un bordó de formigó prefabricat tipus tauló. Aquest
camí anirà paral·lel a la calçada excepte en el tram comprès entre el carrer de la
Ceràmica i de l’Electrònica que s’enretirarà per mantenir l’aparcament en bateria
existent. Amb les terres resultants de l’excavació s’aixecarà una mota que
s’hidrosembrarà i es plantarà amb vegetació arbustiva i/o arbres de ribera. La
urbanització de la vorera es completarà amb la instal·lació de fanals de 4 metres
d’alçada cada tretze metres, la xarxa de reg per degoter i mobiliari urbà.
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1.7. SERVEIS AFECTATS
Al tram del carrer Progrés comprès entre la passarel·la de vianants del carrer
Alzina i la intersecció amb l’avinguda de la Ferreria trobem la Conducció
Comarcal Vallès Occidental Sud" d’Aigües Ter-Llobregat (ATL) de DN 1200 acer,
que en general té el seu traçat per sota la calçada. En el tram entre la passera del
carrer Alzina i el carrer de la Ceràmica, aquesta conducció canvia de costat,
acostant-se a la riera de Sant Cugat i presentant un desdoblament en un DN 800
acer (DM Sant Cugat) i un DN 500 acer (DM Ripollet-Barberà del Vallès). Aquest
desdoblament es produeix en l’arqueta de seccionament situada, en calçada, a la
cruïlla del carrer Progrés amb el carrer de l’Alimentació i que té les sortides de les
ventilacions darrera de la vorada existent.
Per la vorera del carrer Progrés i paral·lela a la riera de Sant Cugat també
discorre l’antiga Derivació "G" del Ter" d’Aigües Ter-Llobregat (ATL) de DN 800
FACX (formigó armat camisa de xapa), que a l’alçada del carrer de la Ceràmica
té una arqueta enlairada de bifurcació, en una conducció de DN 700
FACX paral·lela a la vorera i una de DN 400 Fc cap al carrer de la Ceràmica
La Derivació "G" del Ter", segons ens informa ATL, no disposa en l’àmbit del
projecte de cap arqueta que permeti conèixer la seva posició exacta i la separació
respecte al cap del talús de l'endegament de la riera de Sant Cugat. Per tant,
abans de l’inici de l’obra s’hauran de fer cales cada 30 metres, en presència dels
tècnics d’ATL, per verificar el posicionament del seu traçat i delimitar la zona de
protecció de sis metres d’amplada total, en la qual no es podran col·locar ni
elements d’urbanització (punts de llum, canalització elèctrica i xarxa de reg) ni
arbrat. A partir de la posició precisa del DN 800 també caldrà verificar en obra,
que entre l'eix del DN 800 i la vegetació arbustiva hi ha una separació de 1 m. En
les canonades de DN 700 i DN 50, que també poden resultar afectades per la
intervenció, s’aplicaran els mateixos criteris de franja de protecció que a la
canonada de DN 800. La zona de protecció de la conducció de DN 1200, en cas
de resultar afectada, és de 10 metres d’amplada total.
Les arquetes grans de la xarxa d’abastament situades en les interseccions dels
carrers de la Ceràmica (enlairada i en zona de vorera) i de l’Alimentació
(enrasada i en zona de calçada per al trànsit) es mantindran en la seva posició
actual. També es respectarà la posició actual darrera de la vorada dels tubs de
ventilació de les arquetes de ventosa de la canonada de DN1200 al llarg del
carrer del Progrés.
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Segons consta en els plànols de serveis afectats sol·licitats, existeix també una
connexió d’aigua de DN 350 que des del carrer de l’Electrònica s’enllaça amb una
canonada de DN 1600.
En l’àmbit del projecte també hi ha línies de mitja tensió, tant aèries com
soterrades, que discorren per la vorera del costat de la riera de Sant Cugat i que
puntualment la creuen. També existeixen altres línies de MT que venint del
polígon de La Ferreria creuen el carrer Progrés o l’avinguda de La Ferreria i,
creuen la riera de Sant Cugat o enllacen amb la línia de mitja paral·lela a la riera.
Les línies de la xarxa de baixa tensió discorren per la vorera urbanitzada del
carrer Progrés o l’avinguda de la Ferreria, excepte els trams entre el carrer del
Comerç i el del Tèxtil i el tram davant de la benzinera, en que van per la vorera de
la riera.
En obra es verificarà que els arbres es plantin fora de zona de protecció de les
línies elèctriques aèries que serà diferent segons si la línia està resolta amb
cables nus o aïllats (protegits). En les conduccions aèries de cables nus (apartat
5.12.1 de ITC-LAT 7) la franja quedarà definida per la servitud de vol ampliada a
cada costat per 1,5 m + Del (amb un mínim de 2 m). En els conductors aïllats
(apartat. 6.13.1 de ITC LAT 8) s’haurà de separar de la projecció vertical de la
línia 2 metres per a tensions de 30kV i 1,5 metres per igual o menors de 20kV
Al carrer Progrés també trobem un parell de creuaments de la xarxa
metropolitana de sanejament propietat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i
gestionada per Aigües de Barcelona Empresa metropolitana del Cicle Integral de
l’Aigua. El primer creuament està a l’alçada del carrer de la Química (Col·lector
riera de Sant Cugat) i el segon prop de la benzinera de l’avinguda de la Ferreria
(Col·lector de la Ferreria).
El Reglament metropolità d’abocament d’aigües residuals (RMAAR), en el seu
article 12.2, fixa una franja de 5 metres d’ample, 2,5 m a cada costat de l’eix del
col·lector de la xarxa de sanejament, en la qual no són permeses edificacions,
obres, instal·lacions o plantacions d’arbres d’arrels profundes que puguin
dificultar els treballs de neteja, manteniment, reparació i reposició dels seus
elements. L’article 13.2 del RMAAR diu però, que excepcionalment es podrà
autoritzar el pas de conduccions de serveis, sempre que la distància i les
proteccions siguin suficients per tal de permetre la realització de treballs de
neteja, manteniment, reparació i reposició dels seus elements, així com la
seguretat dels treballadors i de les instal·lacions de la xarxa metropolitana. En
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obra es garantirà que el creuament de la instal·lació d’enllumenat públic i de reg
amb la xarxa de sanejament compleixi aquest requisit.
Per la calçada del carrer Progrés discorre la xarxa de clavegueram que és
unitària i per la vorera urbanitzada la xarxa d’aigua, que té un creuament entre el
carrer de la Mecànica i el carrer de la Farga i un altre prop de la benzinera a
l’avinguda de La Ferreria.
La xarxa de gas discorre per la vorera urbanitzada del carrer Progrés i de
l’avinguda de La Ferreria i té un parell de punts en els que creua la riera de Sant
Cugat: un entre el carrer del Comerç i el carrer del Tèxtil i l’altre a l’alçada de la
benzinera.
La xarxa de telecomunicacions de la companyia Vodafone-Ono comença al carrer
de la Ceràmica, punt per on també creua la riera de Sant Cugat, i s’estén per tot
el carrer Progrés fins al creuament amb el carrer Alzina on torna a creuar la riera.
A partir d’aquest punt va l’altra riba de la riera fins que la torna a creuar a l’alçada
del carrer de la Química. La de la companyia Telefònica arriba puntualment al
carrer Progrés des dels carrers adjacents i creua la riera de Sant Cugat en el punt
on convergeixen el carrer Progrés i l’avinguda de La Ferreria.
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
2.1. TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Previ a l’inici de l’obra caldrà demanar l’actualització dels plànols de serveis
afectats de l’àmbit del projecte i localitzar-los amb cales i georadar. Es facilitaran,
al finalitzar l’obra, plànols amb la situació exacta dels serveis. Per la realització
d’aquests treballs es prendran totes les mesures de seguretat indicades per les
companyies de serveis i en l’estudi de seguretat i salut.
Es farà una neteja i esbrossada del terreny amb mitjans mecànics de tot l’àmbit
del projecte, repicant les restes de formigó o d’obra que quedin al descobert.
Per a l’execució de la vorera, es farà un rebaix de la caixa de paviment d’uns 10
cm aproximadament i posteriorment, un repàs i piconatge amb una compactació
del 98% PM. Si en algun punt la vorera està per sobre de la cota del bordó T2
existent, es farà l’excavació de desmunt del terreny que sigui necessària. També
es farà un rebaix de 20 cm de la caixa de paviment per a la construcció de
l’aparcament en el tram del carrer Progrés comprès entre el carrer de
l’Electrònica i el carrer de la Ceràmica.
S’excavarà una rasa de 20x30 cm per a la col·locació del bordó tipus tauló que
emmarcarà el camí de sauló sòlid i el bordó T2 que manca en el tram comprès
entre el carrer de l’Electrònica i el carrer de la Ceràmica.
Per a realitzar la xarxa d’enllumenat públic es farà una rasa de 0,40 x 0,60m
(amplada x fondària). Posteriorment es procedirà al rebliment i piconatge de la
rasa realitzada amb sauló sense garbellar, en tongades de 25 cm. com a màxim
piconades al 95% de Próctor Modificat i 98 % P.M. a la tongada de coronació,
amb terres extretes de l’excavació exemptes d’àrids o terrossos de terra majors
de 8 cm. També es realitzarà l’excavació dels daus de fonamentació de les
lluminàries (0,80 x 0,80 x 1,00 m) i de les arquetes de registre (0,60 x 0,60 x 0,60
m).
Per realitzar la xarxa de reg es farà una rasa de 40 x 50 cm i/o de 20 x 50 cm
(amplada x fondària). Posteriorment es procedirà al rebliment i piconatge de la
rasa amb material adequat, procedent de terres extretes de l’excavació exemptes
d’àrids o terrossos de terra majors de 8 cm., en tongades de 25 cm. piconades al
95% de Próctor Modificat en primeres tongades i 98 % P.M. a la tongada de
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coronació. Es realitzarà també l’excavació de l’arqueta del comptador i la del
centre de control.
Les terres resultants de l’excavació es deixaran a la vora formant una petita mota
en el límit amb la llera canalitzada de la riera de Sant Cugat, que acompanyarà el
camí de sauló sòlid.
S’enderrocaran els bordons de formigó prefabricat per a fer els passos de
vianants deprimits. La runa generada es carregarà manualment sobre contenidor
i es traslladarà a una planta de reciclatge o a un abocador autoritzat.
S’enretiraran les senyals de trànsit i s’apilaran per a la seva posterior col·locació.

2.2. PAVIMENTS
El camí de 2 metres d’amplada es pavimentarà amb sauló sòlid emmarcat pel
bordó tipus T2 existent i per un bordó de formigó prefabricat tipus tauló de
8x20x100 cm embegut en el terreny. Aquest camí anirà paral·lel a la calçada
excepte en el tram comprès entre el carrer de la Ceràmica i de l’Electrònica que
s’enretirarà per mantenir l’aparcament en bateria existent. En aquest tram el camí
anirà emmarcat per dos bordons tipus tauló. En els passos de vianants el camí i
el bordó, que el limita, es deprimiran per garantir l’accessibilitat d’aquests.
Es col·locarà el bordó de formigó tipus T2 que manca en el tram comprès entre el
carrer de l’Electrònica i el carrer de la Ceràmica i es pavimentarà amb paviment
asfàltic la zona d’aparcament.

2.3. INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT PÚBLIC
La instal·lació d’enllumenat públic estarà formada per una alineació de fanals
simples de quatre metres d’alçada. La nova alineació de fanals penjarà de dos
quadres de maniobra nous que es situaran prop de les cruïlles del carrer Progrés
amb el carrer de la Farga i l’altre amb el carrer de l’Alimentació.
Els quadres seran del model Monolit 2 d’Arelsa o equivalent de quatre sortides.
Els quadres disposaran de les proteccions de les línies, sistema Citilux amb
comunicacions GSM, caixa seccionadora i protecció de les tensions permanents i
transitòries i l’espai necessari per la col·locació de l’escomesa de companyia.
Es col·locaran un tub flexible de polietilè de doble capa corrugat de 90 mm de
diàmetre, a la rasa que prèviament s’ha fet. Al seu interior es col·locaran els
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conductors d’alimentació de coure de 0.6/1 KV: tetrapolar de 4x10 mm², tripolar
de secció 3x2,5 mm², i els conductors de terra corresponents de coure nu 1x35
mm², als que es connectaran tots els elements de l’obra susceptibles d’aquest
requeriment.
Els fanals, seran del model LEDme de Roura o equivalent amb làmpada de 16
leds de de 3000º k de temperatura de color i 32 W de potència, doble nivell
d'encesa autoregulable, amb línia de comandament i suport d'acer estructural de
4,20 m d'alçària, i acabat de color acer corten. La base dels fanals es pintarà
amb pintura anticorrosiva i antiorins. Es col·locaran separats uns 13 metres
aproximadament, sobre daus de formigó.
L’empresa constructora, prèviament, haurà de realitzar l’estudi luminotècnic per
poder determinar la potència definitiva de les lluminàries i verificar el grau
d’uniformitat de la il·luminació proposada. També haurà de realitzar el projecte de
legalització visat i la concertació de la instal·lació.

2.4. JARDINERIA
A la mota paral·lela a la riera de Sant Cugat i que va acompanyant la vorera, s’hi
plantarà amb vegetació arbustiva i/o arbres de ribera. La xarxa d’ATLL i la xarxa
aèria de mitja tensió, i les seves distàncies de seguretat i franges de protecció
ens condicionaran el tipus de vegetació i la seva situació.
Previ a la plantació, s’adobarà la mota amb 5 centímetres de terra vegetal, tipus
franc-sorrenca. Es plantaran freixes (Fraxinus angustifolia), til·lers (Tilia
tomentosa) i Zelkovas (Zelkova serrata), tres arbres de fulla caduca que donaran
a la vorera de la riera de Sant Cugat ombra i una gran varietat de textures i
colors. Els grocs dels til·lers i els vermells de les Zelkovas aportaran a la tardor
riquesa cromàtica al passeig. Els arbres seran de 16-18 cm de diàmetre i
plantaran cada 10 metres amb tutors de fusta.
Acompanyant la vorera es plantaran combinacions d’alocs (Vitex alnus-castus),
gatells (Salix atrocinerea), aranyoners (prunus spinosa), sanguinyols (Cornus
sanguinea) i tamarius (tamarix gallica), cinc espècies d’arbustos de ribera que
amb les seves floracions alternes - el gatell entre el gener i l’abril, l’aranyoner
entre febrer i maig, el tamariu i el sanguinyol entre l’abril i el juny i l’aloc entre
juliol i setembre- i els seus fruits, afavoriran la biodiversitat i atrauran ocells i
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insectes als marges de la riera de Sant Cugat. Aquests arbustos es plantaran
cada 3 metres.
Posteriorment, per aconseguir una superfície de la mota completament
entapissada, ’hidrosembrarà, en dues fases, amb una barreja de llavors per a
gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies.
L’hidrosembra es farà en els mesos en que la climatologia és més favorable, de
l’octubre a l’abril.

2.5. INSTAL·LACIÓ DE REG
Com a suport de les espècies arbòries i arbustives plantades, s’instal·larà un
sistema de reg per degoteig format per:
-

Comptador d’aigua de 25mm (2500l/h) en arqueta de 1,00x0,40x0,60 m.

-

Dos centres de control per a dos sectors de reg cadascun, situats en
aquetes de 60x60x80cm amb bastiment i dues tapes de fosa dúctil. Els
centres de control inclouen un programador autònom de 9V tipus TBOSS-II
de dos sectors, electrovàlvules de 1”, regulador de pressió, filtre metàl·lic de
malla i manòmetre, tot connectat via radio GPRS amb connexió IP.

-

Tub de polietilè de baixa densitat i ús alimentari, de 50 i 40 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, protegit o no per un tub flexible
corrugat de polietilè de 90cm de diàmetre, segons s’indica en els plànols.

-

Tub de polietilè de baixa densitat i ús alimentari de 17 mm amb degoters
autocompensats cada 33 cm. de 2,3 litres/hora. de 1,60 metres en els
arbres i 1,20 en la vegetació arbustiva.

-

Vàlvula airejant o ventosa.

-

Vàlvula de drenatge o rentat.

La xarxa de reg es completarà amb una xarxa de boques de reg. Les boques de
reg seran de 1”1/4 de rosca de llautó i claus d’esfera col·locades en arqueta
d’obra de 40x40 cm. La canonada de les boques de reg tindrà un diàmetre de 50
mm i es col·locaran abans dels centres de control.
Totes les soleres de totes les arquetes de reg seran drenants amb llit de grava.
La instal·lació de reg complirà tot allò establert en el Plec de Condicions
Tècniques per a les instal·lacions de Reg de l’Ajuntament de Montcada i Reixac
que s’adjunta en el projecte com a annex.
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2.6. MOBILIARI URBÀ
Es col·locaran papereres model Circular 60 de Fundición dúctil Benito o
equivalent, ancorades amb daus de formigó o per mitjà de perns d’expansió de
M8.
Es col·locaran bancs model Neobarcino de Fundición dúctil Benito o equivalent,
ancorats amb daus de formigó.
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3. COMPLIMENT REGLAMENTS I DISPOSICIONS
3.1. PLA DE CONTROL DE QUALITAT
3.1.1. INTRODUCCIÓ
Aquest pla és independent del Pla d’autocontrol que fixi el Contractista. El
Contractista en la seva oferta haurà de presentar un avanç del pla d’autocontrol
que aplicarà a l’obra, que en cas de ser l’adjudicatari, haurà de perfeccionar
abans de l’inici de les obres.
L’import estimat del Pla de Control de Qualitat és el 2% del PEM de l’obra tal
com s’especifica en el Plec de Clàusules Administratives. Aquest import queda
inclòs dins dels preus de les partides d’obra.
En compliment de la normativa vigent es redacta aquest annex de Control de
Qualitat on s’estableix un pla de control de qualitat per a l’execució de les obres.
En aquest annex s’assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la
freqüència i la quantitat d’assaig a realitzar.
Els controls a realitzar són essencialment dels tipus següents:
- Control de recepció en obra: control del material i control geomètric.
Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i
sistemes que s’utilitzin en les obres, així com els condicionants del seu
subministrament,

recepció

i

conservació,

emmagatzematge

i

manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi
de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els
criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús,
conservació i manteniment.
- Control d’execució.
Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés
d’execució, normes d’aplicació, condicions que han de complir-se abans
de la seva realització, toleràncies admissibles, condicions d’acabat,
conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i proves,
garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig.
- Control de l’obra acabada o de confirmació.
S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar
per comprovar les prestacions finals de l’edifici.
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Aquest pla és independent del Pla d’autocontrol que fixi el Contractista. El
Contractista en la seva oferta haurà de presentar un avanç del pla d’autocontrol
que aplicarà a l’obra, que en cas de ser l’adjudicatari, haurà de perfeccionar
abans de l’inici de les obres.
L’import estimat del Pla de Control de Qualitat és el 2% del PEM de l’obra tal
com s’especifica en el Plec de Clàusules Administratives. Aquest import queda
inclòs dins dels preus de les partides d’obra.
3.1.2. CONTROL DEL MATERIAL I UNITATS D’OBRA
MATERIAL
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i
sistemes.
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes,
equips i sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.
Es faran a partir de:
- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà
els següents documents:
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat.
- Certificat de garantia del fabricant
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE.
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat.
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que
estableix la reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts
en el projecte o indicats per la DF.
UNITATS D’OBRA
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es
comprovarà l’adequació i conformitat amb el projecte.
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts
d’obra, un cop finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les
ordenades per la DF i exigides per la legislació aplicable.
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El Plec de Condicions Tècniques del projecte indica els paràmetres de qualitat
que cal garantir en cadascun dels materials utilitzats en l’obra i els controls a
realitzar.
No s’han previst assaigs de recepció sobre els productes que poden disposar de
la marca de qualitat del producte (AENOR o similar). En cas d’utilitzar materials
que incompleixen aquest supòsit, el contractista haurà de realitzar, sota el seu
càrrec, els assaigs corresponents indicats en aquest pla.
A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris s’ha
suposat un únic proveïdor per cada material. En cas de variar aquest supòsit,
s’hauran d’executar els assaigs corresponents a cada proveïdor a càrrec del
Contractista.
Com a regla general no s’iniciarà l’execució d’una unitat d’obra concreta mentre
no es disposin dels documents acreditatius del nivell de qualitat dels materials
components, i els resultats hagin estat expressament acceptats per la Direcció
d’execució de l’obra.
Si per raons d’urgència, cal usar en obra un material que no ha estat degudament
rebut, caldrà obligatòriament una acceptació provisional de la Direcció d’execució
de l’obra i un seguiment estricte, per part del contractista, del destí final d’aquest
material a l’obra (traçabilitat).
3.1.3. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA
Les obres descrites en el projecte milloraran l’accessibilitat de la vorera del carrer
del Progrés, costat riera de Sant Cugat, del polígon de la Ferreria de Montcada i
Reixac.
Les unitats constructives que composen l’obra són:
- Replanteig general de les obres.
- Moviment de terres i formació d’esplanada. . En aquesta activitat
caldrà controlar els moviments de l’excavació i de terraplè, i controlar
el material de replè i el grau de compactat.
Es realitzaran assajos determinar in situ la humitat del sòl , segons la
norma NLT 103, assajos in situ per determinar la humitat i la densitat
pel mètode d’isòtops radioactius i assajos de càrrega in situ amb
placa de 30m.
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- Vorades, encintats i rigoles. En aquesta activitat caldrà comprovar
la resistència a la compressió i el desgast per

fregament

de

les

vorades i la consistència del formigó de la base.
- Paviments. En aquesta activitat caldrà comprovar la dosificació,
resistència a la compressió i a la flexo-tracció i l’assecatge de la base
de formigó.
En la base de tot-u caldrà comprovar la humitat i la densitat in situ i fer
una placa de càrrega.
En el paviment de mescla bituminosa caldrà fer controls d’execució
per determinar la permeabilitat in situ LCS, controlar la temperatura
en l’execució i testimonis de gruix, i els controls d’acabat d’extracció
de testimonis de gruix i de testimonis de resistència a la flexo-tracció.
En el paviment de sauló sòlid es faran els controls especificats en
l’annex d’aquest material que hi ha al Plec de prescripcions tècniques.
- Enllumenat . Recepció i supervisió de l’assaig del quadre elèctric
amb emissió d’informe

3.2. FUNCIONALITAT: ACCESSIBILITAT
El Projecte de millora de l’accessibilitat de la vorera la riera de Sant Cugat al
polígon industrial de la Ferreria de Montcada i Reixac, compleix les
especificacions que exigeix la Llei 13/2014 d’Accessibilitat, del 30 d’octubre. El
projecte dóna compliment al Capítol I. Accessibilitat en el territori, del Títol III De
l’accessibilitat.
El Projecte de millora de l’accessibilitat de la vorera la riera de Sant Cugat al
polígon industrial de la Ferreria de Montcada i Reixac compleix els requisits
mínims que exigeix el Decret 135/95 – Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Segons
el capítol 2 (disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques BAU) el
disseny i traçat dels recorreguts d’ús públic o comunitari destinats al trànsit de
vianants es realitzen mitjançant itineraris de vianants que resulten adaptats en les
condicions que a continuació es detallen:
- Amplada lliure mínima : 0,90 metres.
- Alçada mínima: 2,10 metres totalment lliure d’obstacles en tot el
recorregut.
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- Canvis de direcció: En els canvis de direcció, l’amplada lliure de pas
permet inscriure un cercle de 1,50 metres de diàmetre.
- No inclou cap escala ni graó aïllat.
- Pendent longitudinal: El pendent longitudinal de la vorera no supera el
pendent del 8% que exigeix la normativa, excepte el tram comprès entre el
carrer del Comerç i de la Telemàtica en que és, per topografia, del 9,5%.
- Paviment: Dur, no lliscant, sense regruixos diferents als propis del gravat
de les peces. El pendent transversal de la vorera no supera el pendent del
2%. que exigeix la normativa.
- Els elements d’urbanització i de mobiliari que formen part d’aquest itinerari
són adaptats.
ELEMENTS D’URBANITZACIÓ ADAPTATS: PAVIMENTS
Els paviments són, no lliscants i sense regruixos diferents als propis del gravat de
la fusta, formigó i paviment de seguretat.
Es col·loca un paviment amb textura diferenciada per detectar els passos de
vianants.
Les reixes, registres i juntes metàl·liques 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 puguin ensopegar
persones que utilitzin bastó o cadira de rodes.
ELEMENTS D’URBANITZACIÓ ADAPTATS: GUALS DE PAS DE VIANANTS
ADAPTATS
L’amplada lliure mínima és 1,20 metres i està enrasada amb la calçada. Els
cantells s’arrodoneixen o s’aixamfranen a 45 graus.
El pendent longitudinal és del 12% com a màxim. El pendent transversal màxim
és del 2%.
Se senyalitza amb paviment de textura diferenciada.
ELEMENTS

D’URBANITZACIÓ

ADAPTATS:

PASSOS

DE

VIANANTS

ADAPTATS
Els passos de vianants que formen part d’un itinerari adaptat són adaptats ja que
salven el desnivell entre la vorera i la calçada amb un gual de vianants adaptat.
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ELEMENTS D’URBANITZACIÓ ADAPTATS: MOBILIARI URBÀ
Ha de ser accessible a través d’un itinerari adaptat.
La seva ubicació permet l’existència d’una banda de pas lliure d’obstacles de 0,90
m d’amplada i 2,10 m d’alçada.
Els elements sortits i/o volats que són superiors a 15 cm. de vol i que limiten amb
itineraris tenen com a mínim un elements fix i perimetral entre 0 i 15cm 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 1,00 m i 1,40 m d’alçada.
Els suports verticals de les senyals tenen una secció de caires arrodonits i s’han
col·locat preferentment a la part exterior de la vorera.
ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ DE LES OBRES EN VIA
PÚBLICA
Les bastides, rases o qualsevol tipus d’obra a la via pública compliran les
condicions següents:
- Estaran senyalitzades i protegides mitjançant barrats estables i continuats
que restin il·luminats tota la nit.
- Es col·locaran 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’utilitzaran cordes, cables o similars.
- Hi haurà un nivell d’il·luminació mínima de 10 lux per advertir la presència
d’obstacles o desnivells.

El projecte dóna compliment al Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les
condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb
discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions,
Capítol 2 de Condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i
utilització dels espais públics urbanitzats.
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ITINERARIS DE VIANANTS. Els itineraris de vianants del projecte garanteixen,
tant a nivell del terra com en alçada, el pas, el creuament i el gir i canvi de
direcció de totes les persones, independentment de les seves característiques o
mode de desplaçament. Els itineraris són continus, sense escales soltes i amb
pendents transversals i longitudinals que possibilitin la circulació de vianants de
forma autònoma, especialment per a vianants amb cadira de rodes o
acompanyats amb gossos pigalls o d’assistència.
La posició dels elements urbans no interfereix en cap cas l’àmbit de pas. A les
places i jardins està garantit un itinerari que compleix els característiques
anteriorment especificades, així com la circulació amb continuïtat fins als punts
d’interès o d’ús públic.
El projecte garanteix que les persones amb discapacitat usuàries de gossos
pigall o gossos d’assistència gaudeixin plenament de l’ús dels espais públics
urbanitzats, sense que per aquesta causa es vegi limitada la seva llibertat de
circulació i d’accés.
ELEMENTS D’URBANITZACIÓ. La pavimentació dels itineraris de vianants és
una superfície continua i sense ressalts que permet la còmoda circulació de totes
les persones. El paviment té una resistència al lliscament que redueix el risc de
les relliscades. No hi ha elements solts o disgregats que dificultin el pas.
Els paviments combinen textures per facilitar la comprensió dels recorreguts. En
els guals de vianants s’utilitza un paviment de textura diferenciada i identificable,
que no s’usarà en altres punts i elements com cantonades o guals de vehicles,
que puguin confondre als vianants amb discapacitat visual. També es
diferenciaran els límits amb desnivell, zones de perill o l’arrencada de rampes o
escales.
Els elements que salven desnivell compleixen les determinacions dimensionals
que garanteixen l’ús de forma autònoma de tots els vianants. Tenen tots els
elements d’ajuda adequats com: baranes, sòcols..., dispositius d’ús accessibles i
una senyalització i il·luminació adequada que els permeti ser fàcilment localitzats
i detectats.
Les reixetes, registres i altres elements de les infraestructures existents a la via
pública estan enrasats o fora de l’espai lliure de pas dels itineraris de vianants, i
el seu disseny permet el pas sense problemes de cadires de rodes i de nadons, i
evitarà l’entrada de bastons, crosses o talons de sabates.
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La vegetació de la via pública no envaeix l’espai lliure de pas. L’Ajuntament
vetllarà pel seu manteniment, establint podes periòdiques per evitar la invasió
d’aquest àmbit de pas i del seu camp visual.
PUNTS DE CREUAMENT I ENTRADES I SORTIDES DE VEHICLES. Els guals
de vianants que formen part dels itineraris de vianants accessibles tenen les
dimensions permeten la circulació dels vianants en els mateixes condicions que
els itineraris de vianants. El pendent del paviment i la trobada amb la calçada
garanteixen el pas sense dificultat d’una cadira de rodes, d’una persona amb
discapacitat visual que utilitzi bastó o de qualsevol persona amb alguna
discapacitat motriu, sense perjudicar la circulació habitual per la vorera. Tenen un
paviment diferenciat en textura i color adequat per garantir l’orientació de les
persones amb discapacitat.
L’amplada dels passos de vianants té relació amb la dels dos guals i un traçat,
sempre que sigui possible, perpendicular respecte la vorera per permetre el
creuament segur de les persones amb discapacitat visual. A la calçada se
senyalitzen amb pintura antilliscant i amb senyals verticals per als vehicles amb
visibilitat suficient per permetre el creuament segur de les persones.
En els creuaments no existeixen obstacles per al vianant tals com: vegetació,
senyals, mobiliari urbà, elements antiaparcament o pilones que dificultin o
impedeixen la visualització dels semàfors de vianants o la visibilitat dels vianants
a la calçada des dels semàfors.
MOBILIARI URBÀ. Tots els element de mobiliari urbà es col·loquen de manera
que no envaeixen l’àmbit de pas, ni en el pla del terra, ni en alçada dels itineraris
de vianants. En la mesura que el projecte ho permet, és col·loquen alineats a la
banda exterior de la vorera o prop de la calçada. En els itineraris estrets on
aquesta situació dificulti la circulació, els suports verticals de senyals, semàfors i
bàculs d’il·luminació es col·locaran adossats a la façana, amb sortints a una
alçada que no obstaculitzi la lliure circulació, posant la resta de mobiliari a zones
amb dimensions suficients.
La instal·lació del mobiliari urbà garanteix l’aproximació, la detecció i l’accés a
qualsevol usuari. Es garantirà una alçada i orientació adequada per al seu ús
correcte.
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El mobiliari i l’equipament urbà compleix les condicions d’accessibilitat en el seu
disseny, garantint una utilització còmoda i segura, i la seva correcta detecció.
En l’àmbit de pas dels itineraris de vianants no es col·loquen contenidors,
galledes de residus o elements de mobiliari urbà.
Les marquesines d’espera i refugi de la via pública seran accessibles i es
col·locaran de manera que no obstrueixin el trànsit de vianants dels itineraris,
situant-se preferentment en plataformes addicionals o eixamplaments dels
esmentats itineraris.
OBRES I INTERVENCIONS A LA VIA PÚBLICA. Garanteixen unes condicions
suficients d’accessibilitat i de seguretat per las vianants. La delimitació de les
obres es realitza amb elements estables, rígids i que es puguin detectar amb
facilitat.
Els itineraris de vianants de les zones d’obres seran continus i segurs, sense
ressalts al terra ni elements sortints.
La senyalització de les zones d’obra, tant de delimitació, advertència o perill,
serà adequada, rigorosa i perceptible per persones amb qualsevol discapacitat.
Es garanteix la il·luminació en tot el recorregut de l’itinerari de la zona d’obres.
ACTIVITATS COMERCIALS A LA VIA PÚBLICA. Tots els elements relacionats
amb les activitats comercials a la via pública com quioscos, activitats de venda
temporals,

terrasses

de

bars,

panells

publicitaris,

caixers

i

màquines

expenedores, es col·locaran de manera que no envaeixin els itineraris de
vianants. Es garantirà el pas sense l’existència d’elements sortints en alçada,
tendals a baixa alçada o expositors o elements de difícil detecció.
Es garanteix a les persones amb discapacitat l’accés als caixers automàtics i ales
màquines expenedores,així com als serveis telefònics, telemàtics o electrònics
instal•lats en espais públics o accessibles des d’aquests.
SENYALITZACIÓ I INFORMACIÓ ACCESSIBLES.
Els rètols de senyalització direccional dels principals espais i equipaments de
l’entorn, permeten la seva lectura per part dels vianants des dels itineraris de
vianants, facilitant la seva orientació dins de l’espai públic. Especialment la mida,
color del rètol, inexistència de enlluernaments, posició, alçada i orientació del
mateix, i a la no existència d’obstacles que impedeixin o dificultin la seva lectura.
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En els espais que es determini, es complementarà la senyalització amb mapes
urbans i punts d’informació que facilitin l’orientació i el desenvolupament autònom
per l’espai públic.
Els itineraris de vianants tenen una senyalització completa que assegura
l’orientació i la ubicació dels vianants amb qualsevol altre tipus de discapacitat.
Es facilita l’orientació a l’espai públic amb la col•locació sistemàtica i adequada de
plaques amb el nom del carrer i del número dels edificis que garanteixin la
llegibilitat.

El projecte també dóna compliment a la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrer, “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”.
Les ÀREES D’ÚS DE VIANANTS asseguren l’ús no discriminatori i compleixen
les condicions següents:
- No existeixen ressalts ni graons aïllats.
- L’alçada lliure de pas és de 2,20m.
- Els paviments són durs, estables, no lliscants secs i molls, sense peces
soltes i amb franges de paviment tàctil indicador de direcció i advertiment.
L’ITINERARI DE VIANANTS ACCESSIBLE compleix les condicions següents:
- Discorre sempre limítrof o adjacent a la línia de façana o a l’element
horitzontal que materialitzi físicament el límit edificat a nivell de terra.
- Té una amplada lliure de pas no inferior a 1,80 metres, que garanteix el
gir, creuament i canvi de direcció de les persones independentment de les
seves característiques o manera de desplaçar-se, en aquells punts dels
recorregut en que per la seva morfologia és possible.
- L’alçada lliure de pas és de 2,20m.
- No té ressalts ni graons aïllats.
- Els paviments són durs, estables, no lliscants, sense peces soltes i amb
franges de paviment tàctil indicador de direcció i advertiment.
- El pendent transversal de la vorera no supera el 2% que exigeix la
normativa.
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- El pendent longitudinal de la vorera no supera el 6% que exigeix la
normativa, tot i que puntualment, el pendent del darrer tram - entre els
carrers de la Ceràmica i de la Telemàtica- , per la topografia existent, és del
9,5%.
- En tot el seu desenvolupament té un nivell d’il·luminació mínim de 20 lux
projectat de forma homogènia, evitant els enlluernaments.
- Té una correcta senyalització i comunicació. Les característiques
d’aquesta senyalització són les especificades en el capítol XI de la
normativa.
CONDICIONS GENERALS DELS ELEMENTS D’URBANITZACIÓ
El disseny, la col·locació i manteniment dels elements de la urbanització que
s’ubiquen a les àrees d’ús de vianants garanteixen la seguretat, accessibilitat,
l’autonomia i la no discriminació de totes les persones. No presenten sortints,
ondulacions, forats ni cantells vius que puguin fer ensopegar a les persones, ni
superfícies que puguin provocar enlluernaments.
Els elements d’urbanització no envaeixen els pas lliure d’un l’itinerari de vianants
accessible.
PAVIMENTS – Dur, estable i antilliscant sec i mullat. Sense peces ni elements
solts, la seva col·locació assegurarà la inexistència de ressalts. S’utilitzaran
franges de paviment tàctil indicador de direcció i d’advertència seguint els
paràmetres establerts a l’article 45.
REIXES, ESCOCELLS I TAPES D’INSTAL·LACIÓ – No envaeixen l’itinerari de
vianants accessible, excepte en aquells casos en que les tapes d’insta·lació
s’hagin de col·locar properes a la línia de façana o de parcel·la . Es col·loquen
enrasades amb el paviment i compleixen els següents requisits:
- Quan estan ubicades en àrees d’ús de vianants les seves obertures tenen
una dimensió que permet la inscripció d’un cercle de 1,0 cm de diàmetre
com a màxim.
-Quan estan ubicades en calçada les seves obertures tenen una dimensió
que permet la inscripció d’un cercle de 2,5cm de diàmetre com a màxim.
- Les reixes de la cota inferior d’un gual estan separades com a mínim 50 m
dels límits laterals externs del pas de vianants.
VEGETACIÓ. Els arbres, arbustos, plantes ornamentals o elements vegetals no
envaeixen l’itinerari de vianants accessible.
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El manteniment i la poda periòdica de la vegetació és obligatori amb la finalitat de
mantenir lliure d’obstacles tant l’àmbit del pas de vianants, com el camp visual de
les persones en relació a les senyals de trànsit, indicadors, rètols, semàfors... així
com el correcte enllumenat públic.
CREUAMENTS

ENTRE

ITINERARIS

DE

VIANANTS

I

ITINERARIS

VEHICULARS
Els punts de creuament entre els itineraris de vianants i els itineraris vehiculars
asseguren que el trànsit de vianants es mantingui de forma continua, segura i
autònoma en tot el seu desenvolupament.
La diferència de rasant entre els itineraris de vianants i l’itinerari vehicular se
salvaran per mitjà de plans inclinats, les característiques dels quals són les
establertes a l’article 20.
Les solucions adoptades per salvar el desnivell entre la vorera i la calçada no
envaeixen l’àmbit de pas de l’itinerari de vianants accessible que continua per la
vorera en aquells punts dels recorregut en que per la seva morfologia és possible.
Es garanteix que en els punts de creuament no existeix vegetació, mobiliari urbà
o qualsevol element que pugui obstaculitzar el creuament o la detecció visual de
la calçada i d’elements de seguretat, com semàfors, per part dels vianants.
La senyalització tàctil en el paviment de punts del creuament compleix amb les
característiques establertes en l’article 46.
GUALS DE VIANANTS
El seu disseny i ubicació garanteix la continuïtat i integritat de l’itinerari de
vianants accessible en la transició entre la vorera i el pas de vianants. En cap cas
envaeixen l’itinerari de vianants accessible que va per la vorera.
L’amplada mínima del pla inclinat del gual a la cota de la calçada és de 1,80 m.
La trobada entre el pla inclinat del gual i la calçada és enrasada.
Es garanteix la inexistència de cantells vius en qualsevol dels elements que
conformen el gual de vianants.
El paviment del pla inclinat proporciona una superfície llisa i antilliscant en sec i
mullada i incorporarà la senyalització tàctil descrita als articles 45 i 46 amb la
finalitat de facilitar la seguretat d’ús de les persones amb discapacitat visual.
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Els pendents longitudinals màxims dels plans inclinats seran superiors al 10% per
trams de fins a 2,00 m per poder garantir l’amplada del recorregut de vianants
accessible. El pendent transversal màxim és en tots els casos del 2%.
Els guals de vianants formats per un pla inclinat longitudinal al sentit de la marxa
en el punt de creuament, generen un desnivell d’alçada variable en els seus
laterals, que estaran protegits mitjançant la col•locació d’un element puntual a
cada lateral del pla inclinat.
En els creuaments on no és possible salvar el desnivell entre la vorera i la
calçada amb un gual d’un o tres pendents s’opta per portar la vorera a l’alçada de
la calçada. Es realitzaran plans inclinats longitudinals en el sentit de la marxa a la
vorera, ocupant tota la seva amplada i amb un pendent longitudinal màxim del
8%, sempre que sigui possible.
PASSOS DE VIANANTS
Els passos de vianants estan ubicats en aquells punts que permeten minimitzar
les distàncies necessàries per fer el creuament, facilitant el trànsit de vianants i la
seva seguretat. Els seus elements i característiques facilitaran una visibilitat
adequada dels vianants cap als vehicles i viceversa
L’amplada de pas no és inferior a la dels dos guals que els limiten i el seu traçat
és preferiblement perpendicular a la vorera.
Al ser els pendents del pla inclinat del gual superiors al 8%, i per facilitar el
creuament a persones usuàries de crosses, bastons... s’amplia l’amplada del pas
de vianants en 0,90 m mesurats a partir del límit extern del gual. Es garanteix la
inexistència d’obstacles a l’àrea corresponent a la vorera.
Els passos de vianants tenen senyalització horitzontal amb pintura antilliscant i
senyalització vertical pels vehicles.
EL MOBILIARI URBÀ
Els elements del mobiliari urbà estan dissenyats i ubicats per a que puguin ser
utilitzats de forma autònoma i segura per totes les persones. La seva ubicació i
disseny respon a les característiques següents:
-La seva instal·lació, de forma fixa o eventual, en les àrees d’ús de vianants
no envairà l’itinerari de vianants accessible. S’han disposat preferentment
alineats a la banda exterior de la vorera, i a una distància mínima de 0,40
metres del límit entre el bordó i la calçada.
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-El dissenys dels elements de mobiliari urbà assegura una alçada mínima
de 0,15 m mesurats des del nivell del terra. Els elements no presenten
sortints de més de 10cm i s’assegura la inexistència de cantells vius en
qualsevol de les peces que els conformen.
Els elements sortints adossats a la façana s’ubiquen a una alçada mínima
de 2,20 metres.
Qualsevol element vertical transparent està senyalitzat d’acord amb els
requeriments establerts a l’article 41.
BANCS
Per facilitar l’ús de bancs a totes les persones i evitar la discriminació, s’han
col·locat un número mínim d’unitats dissenyades i ubicades d’acord amb els
següents criteris d’accessibilitat:
-Tenen un disseny ergonòmic amb una profunditat de seient d’entre 0,40 i
0,45 metres i una alçada compresa entre 0,40 i 0,45 metres.
-Tenen un respatller amb una alçada mínima de 0,40 m i braços en ambdós
extrems.
-En tota la longitud de la seva part frontal hi ha una franja lliure d’obstacles
de 0,60 m d’amplada, que no envaeix l’itinerari de vianants accessible. Com
a mínim un dels laterals té una àrea lliure d’obstacles en la que es pot
inscriure un cercle de diàmetre 1,50 m que en cap cas coincideix amb
l’itinerari de vianants accessible.
La disposició dels bancs accessibles en les àrees de vianants és com a mínim,
d’una unitat per cada agrupació i, en tot cas, d’una unitat de cada cinc bancs o
fracció.
PAPERERES Y CONTENIDORS PER AL DIPÒSIT I RECOLLIDA DE RESIDUS
Les papereres i contenidors per al dipòsit i recollida de residus són accessibles
pel que fa al seu disseny i ubicació d’acord amb les següents característiques:
- En les papereres l’alçada de la boca està situada entre 0,70 i 0,90 metres.
PILONES
Les pilones instal·lades en les àrees d’ús de vianants tenen una alçada situada
entre els 0,75 i 0,90 m, una amplada o diàmetre mínim de 10 cm i un disseny
arrodonit i sense arestes. Són d’un color que contrasta amb el paviment en tota la
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peça o, com a mínim en el seu tram superior, assegurant la seva visibilitat a les
hores nocturnes. S’ubiquen de forma alineada, i en cap cas envaeixen l’itinerari
de vianants accessible ni redueixen la seva amplada en els creuaments o altres
punts del recorregut.
ELEMENTS DE PROTECCIÓ DEL VIANANT
Les tanques utilitzades en la senyalització i protecció d’obres o altres alteracions
temporals de les àrees d’ús de vianants són estables i ocupen tot l’espai a
protegir de forma continua. Tenen una alçada mínima de 0,90 m i les seves
bases de recolzament no envaeixen l’itinerari de vianants accessible. El seu color
contrasta amb l’entorn i facilita la seva identificació, disposant d’una balisa
lluminosa que permet identificar-les en les hores nocturnes.
ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ.

Els elements de

senyalització i il·luminació de les àrees de vianants s’agrupen en el menor
nombre de suports i situats a la banda exterior de la vorera.
ELEMENTS VINCULATS AL TRANSPORT
PARADES I MARQUESINES D’ESPERA DEL TRANSPORT PÚBLIC
Les parades i marquesines se situen pròximes a l’itinerari de vianants accessible,
estan connectades a aquest de manera accessible i sense envair-lo, i compleixen
les característiques establertes en el RD 1544/2007, pel que es regulen les
condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització
dels mitjans de transport per a persones amb discapacitat.
OBRES I INTERVENCIONS A LA VIA PÚBLICA
Les obres i intervencions en la via pública mantenen les condicions generals
d’accessibilitat i seguretat en els itineraris de vianants.
Quan no es pugui garantir l’itinerari de vianants accessible habitual, s’instal·larà
un itinerari accessible alternatiu correctament senyalitzat i

que garantirà la

continuïtat en les trobades entre aquest nou itinerari i l’itinerari de vianants i no
tindrà ressalts.
Els canvis de nivell en els itineraris alternatius se salvaran amb plans inclinats o
rampes amb el 10% de pendent màxim, complint amb l’establert a l’article 14.
Les zones d’obres queden delimitats amb elements estables, rígids sense
cantells vius i fàcilment detectables. Disposen de senyalització lluminosa
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d’advertència amb làmpades ataronjades o vermelloses a l’inici i al final de la
tanca i cada 50 metres o fracció. Es garanteix la il·luminació en tot el recorregut
de vianants de la zona d’obres.
Els itineraris de vianants a les zones de l’obra a la via pública se senyalitzaran
amb una franja de paviment tàctil indicador, seguint els paràmetres establerts a
l’article 46.

3.3. COMPLIMENT DE LES NORMATIVES SECTORIALS
El Projecte de millora de l’accessibilitat de la vorera la riera de Sant Cugat al
polígon industrial de la Ferreria es desenvolupa en la zona de policia de la llera
de la riera de Sant Cugat per tant, d’acord amb Reial Decret 849/1986, de 11
d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del Domino Públic Hidràulic, que
desenvolupa els títols preliminar I, IV, V, VI y VII de la Llei 29/1985, de 2 d’agost,
d’Aigües, abans de l’inici de les obres s’ha de tramitar l’autorització administrativa
corresponent a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).
El Projecte de millora de l’accessibilitat de la vorera la riera de Sant Cugat al
polígon industrial de la Ferreria es desenvolupa en la zona de servitud de la xarxa
bàsica d’abastament, una franja de deu metres d’amplada mesurada de forma
horitzontal i centrada sobre l’eix de la canonada, per tant, d’acord amb l’article 33
del Decret legislatiu 3/2003, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en
matèria d’aigües de Catalunya, s’ha d’obtenir l’autorització de la Direcció d’ATL
abans de l’inici de les obres.
El Projecte de millora de l’accessibilitat de la vorera la riera de Sant Cugat al
polígon industrial de la Ferreria donarà compliment a les especificacions
tècniques d’ATLL que estableixen la zona de protecció de les conduccions de DN
800, DN 700 i DN 500, lliure d’obstacles i instal·lacions (punts de llum,
canalització elèctrica, arbrat i xarxa de reg) en 3 metres a partir l’eix de la
canonada i d’un metre per l’arbustiva. En la conducció DN1200 la zona de
protecció serà de 10 metres d’amplada total.
El projecte també donarà compliment a les zones de protecció de les línies aèries
elèctriques

respecte

als

arbres,

establertes

en

la

Instrucció

tècnica

complementària ITC-LAT 7, per a cables nus i a la Instrucció tècnica
complementària ITC-LAT 8 de conductors aïllats. En les conduccions aèries de
cables nus (apartat 5.12.1 de ITC-LAT 7) la franja de protecció quedarà definida
per la servitud de vol ampliada a cada costat per 1,5 m + Del (amb un mínim de 2
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m). En els conductors aïllats (apartat. 6.13.1 de ITC LAT 8) s’haurà de separar de
la projecció vertical de la línia 2 metres per a tensions de 30kV i 1,5 metres per
igual o menors de 20kV.
El Projecte de millora de l’accessibilitat de la vorera la riera de Sant Cugat al
polígon industrial de la Ferreria afecta a la zona de servitud de la xarxa de
sanejament propietat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per tant d’acord amb
l’article 14 del Reglament Metropolità d’Abocament d’Aigües Residuals (RMAAR)
caldrà sol·licitar, prèviament a l’execució de les obres, l’autorització d’afecció a
l’Àrea Metropolitana de Barcelona com a titular de la infraestructura.
El RMAAR, en el seu article 12.2 fixa una franja de 5 metres d’ample, 2,5 m a
cada costat de l’eix del col·lector de la xarxa de sanejament, en la qual no són
permeses edificacions, obres, instal·lacions o plantacions d’arbres d’arrels
profundes que puguin dificultar els treballs de neteja, manteniment, reparació i
reposició dels seus elements. La instal·lació d’enllumenat públic i de reg del
projecte creua el col·lector de la Riera de Sant Cugat, mantenint les distàncies i
proteccions suficients per permetre la realització de treballs de neteja,
manteniment, reparació i reposició dels seus elements, així com la seguretat dels
treballadors i de les instal·lacions de la xarxa metropolitana, d’acord amb l’article
12.3 del RMAAR.
El Projecte de millora de l’accessibilitat de la vorera la riera de Sant Cugat al
polígon industrial de la Ferreria es desenvolupa parcialment en la franja de
protecció de la carretera C-58 per tant, d’acord amb el Decret Legislatiu 2/2009
de 25 d’agost, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei de Carreteres, abans de
l’inici de les obres s’ha de tramitar l’autorització prèvia del departament competent
en matèria de carreteres (Servei Territorial de Carreteres de Barcelona).

3.4. GESTIÓ DE RESIDUS
A continuació s’adjunta la justificació del compliment a les exigències del Reial
Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió
de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20), del Decret. 89/2010, 26 juliol en
el qual s’estableix el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), i es regula la producció i gestió

de residus de la

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció; del Decret Legislatiu 1/2009 Text refós de la Llei reguladora dels
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residus; i del Reial Decret 105/2008 pel que es regula la producció i gestió dels
residus de construcció i enderroc.
En obres com la projectada els residus que normalment es poden generar són:
- Enderrocs de vials i d’edificacions: formigó
- Altres: plàstic i encasos de paper i cartró.
Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquest residus s’inclouen en els grups:
15 01 Envasos. Residus NO ESPECIALS
15 01 01 Envasos de paper i cartró
17 01 Formigó. Residus INERTS
17 01 01 Formigó
17 02 Fusta, vidre i plàstic. Residus NO ESPECIALS
17 02 03 Plàstic
S’adjunta el càlcul de l’estimació de la quantitat de runa que es preveu generar i
la seva naturalesa, segons els valors de referència facilitats per l’Agència de
Residus de Catalunya:
- Residus de construcció i demolició: 17 01 01 Inerts. Formigó: 41,24
m3 i 59,80 tones.
- Residus de construcció i demolició: 17 09 04 Altres residus de
construcció i demolició. Residus mesclats de construcció i demolició
diferents dels especificats en els codis 170901, 170902 i 170903:
27,00 m3 i 11,61 tones.
La generació de residus de plàstic i de paper i cartró no superen els límits
establerts al RD 105/2008, per tant no es preveu la separació. Es col·locaran en
un contenidor per a residus NO ESPECIALS barrejats i seran transportats a un
gestor de residus per la seu reciclatge.
Per tal de minimitzar les afeccions de l’entorn de l’obra i l’impacte de generació
de residus, se seguiran les següents mesures:
- Retirar els objectes i coses innecessàries de l’entorn de treball.
- Conservació dels materials i eines que no es facin servir en el seu
lloc d’apilament.
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- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc
d’apilament.
- Unificació dins de l’obra dels tipus de recipients i plataformes de
transport de material a dojo.
- Ubicació dels recipients per a apilament de residus a l’àrea del parc
de maquinària i les instal·lacions auxiliars d’obra.
- Neteja de claus i restes de materials d’encofrat.
- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i
restes de qualsevol material.
- Retirada d’equips i ferramentes al lloc d’emmagatzematge durant el
temps que no s’estigui utilitzant.
- Realitzar les tasques de manteniment de la maquinària al parc de
maquinària per tal d’evitar vessaments perillosos.
- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja.
Les plantes de reciclatge més properes a Montcada i Reixac són:
- Sefel S.A. (E-1243.11) que té la instal·lació a la carretera Santiga (B141) paratge Can Grasses, km 1.6 08291 Ripollet.
- Unio Trans Movil, SLL (E-1056.08) que té la instal·lació a la
carretera comarcal 1413 (Finca Cal Tintoré), KM 5.730 08197 Sant
Cugat del Vallès
- Planta de reciclatge de les Franqueses del Vallès (E- 1110.09), que
té la instal·lació al Polígon industrial Pla de Llerona c/Via Europa
(cantonada c/ Itàlia), 2 08520 Les Franqueses del Vallès. Telèfon 93
879 20 69.
- Planta de reciclatge de Montmeló (E-11.72.10), que té la instal·lació
a parc darrera del cementiri de Montmeló. 08160 Montmeló. Telèfon
93 712 11 59.
- Per al reciclatge de paper, cartró i plàstics. Alpa Recuperadora, S.A.
que té la instal·lació al c/Sant Lluc, 37- 47 de Badalona.
El gestor autoritzat més proper a Montcada és:
- Dipòsit controlat de terres i runes propietat de La Gestora de Runes
de la Construcció S.A. (E-840.03) que té la instal·lació a la Pedrera La
Vallensana, carretera BV-5011 Pk 5,6, Montcada i Reixac a Badalona.
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- Dipòsit controlat de Rubí (E-815.03) propietat de Puigfel S.A que té
la instal·lació a polígon industrial Can Canyadell urbanització Can Pi
de la Serra 08191 Rubí. Telèfon 93 586 46 44
Es realitzarà un control dels volums de residus generats al final de l’obra i de la
correcta gestió de tots ells. El seguiment es farà visual i documentalment tal com
indiquen els normes del catàleg de residus de Catalunya.
En el pressupost del projecte adjunt hi ha un capítol en el que es detalla el cost
de la gestió dels residus.
Abans del començament de l’obra el Contractista haurà de desenvolupar el Pla
de Gestió de residus en el que s’adjuntaran els documents d’acceptació amb
empreses de gestió de residus que hauran de ser formalitzats una vegada
aprovat aquest document pel Promotor i la Direcció Facultativa. Aquest Pla
s’elaborarà en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou en aquest
projecte. Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer
modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es
documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i
se’n donarà comunicació per la seva acceptació a la Propietat.

3.5. RELACIÓ DE NORMATIVA D’APLICACIÓ
A continuació s’adjunta el llistat de la Normativa tècnica a aplicar al projecte:
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NORMATIVA TÉCNICA D’URBANITZACIÓ

normativa tècnica d’urbanització

Recull de textos reglamentaris i d’altres no normatius relacionats
amb els projectes de disseny d’espais urbans.
- Llista genèrica no exhaustiva -

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)
 Código Técnico de la Edificación
DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos
(BOE 28/03/2006)
 Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II
(BOE 17/12/2004)
 Llei 13/2014, d'accessibilitat.
(DOGC núm. 6742 de 04/11/2014)
 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 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)
Oficina Consultora Tècnica
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NORMATIVA TÉCNICA D’URBANITZACIÓ

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)
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NORMATIVA TÉCNICA D’URBANITZACIÓ

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 potable


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



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)



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)



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)



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).
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NORMATIVA TÉCNICA D’URBANITZACIÓ

Hid r ant s d ’ i nc en di


Real Decreto 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección
contra incendios”
(BOE 14/12/1993)

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)

Àm b it m un i c ip al o su pr am u ni ci p a l:


Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals
(Àrea metropolitana de Barcelona)
(BOP 03/02/2015)



Reglament del Servei Municipal de Clavegueram de Montcada i Reixac
(BOPB 2/01/2012)

xarxes de distribució de gas canalitzat


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



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.



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.
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NORMATIVA TÉCNICA D’URBANITZACIÓ

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, ITC-LAT 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 FecsaEndesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç.
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007).
NTP - LAMT
NTP - LSMT

Línies aèries de mitjana tensió
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 FecsaEndesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç.
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007)
NTP - LABT
NTP - LSBT
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NORMATIVA TÉCNICA D’URBANITZACIÓ

centres de Transformació


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



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 FecsaEndesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007)
NTP – CT
NTP – CTR

Centres de transformació en edificis
Centres de transformació l’entorn rural

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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4. INTEGRITAT DE LES OBRES
En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, i de l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, es manifesta que les obres
contemplades en la present memòria valorada, constitueixen una obra completa
en el sentit exigit en l’article 125 del Reglament, ja que conté tots i cadascun
dels elements que són precisos per a la utilització de l’obra, constituint la seva
entrada en servei la solució íntegra de la problemàtica exposada en aquesta
memòria, i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general.

5. SEGURETAT I SALUT
El present projecte inclou un annex amb l’Estudi de Seguretat i Salut en
compliment del reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen les
Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, que té per
objecte establir les disposicions tècniques en base a les quals l’Adjudicatari
pugui portar a terme les seves obligacions en matèria de seguretat i salut:
- Redactar el corresponent Pla.
- Sotmetre’l a la preceptiva aprovació.
- Desenvolupar-lo durant l’execució de les obres sota el control del
Coordinador de Seguretat i Salut.
Els plans de seguretat a redactar per l’empresa adjudicatària es referiran a
cadascuna de les fases en que s’estableix l’execució de l’obra.
L’assignació econòmica referent a la seguretat i salut de l’obra queda inclosa en
el capítol de Seguretat i Salut del pressupost inclòs en el present document i
també en el propi Estudi de Seguretat i Salut.
Caldrà tenir en compte l’entrada en vigor el 24 de març de 2010 del Reial
Decret 337/2010 pel qual es modifiquen el RD 39/1997 Reglament dels Serveis
de Prevenció, el RD 1109/2007 de Sots-contractació al sector de la construcció i
el RD 1627/1997 de Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de
construcció i el 2 de maig de 2010, l’Ordre TIN/1071/2010 sobre dades i
requisits que han d’incloure les comunicacions d’obertura de centres de treball.
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6. TERMINI D’EXECUCIÓ
El termini d’execució per les obres que es defineixen en el projecte és de tres
mesos.
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7. RESUM DE PRESSUPOST
El Pressupost d’Execució Material de les obres objecte de la present memòria
valorada és de QUATRE-CENTS NORANTA-CINC MIL QUATRE-CENTS
SETZE EUROS I TRENTA CÈNTIMS (495.416,30 €).
El PEM inclòs el benefici industrial (6,00%) i les despeses generals
(13,00%)

és

de:

CINC-CENTS

VUITANTA-NOU

MIL

CINC-CENTS

QUARANTA-CINC EUROS I QUARANTA CÈNTIMS (589.545,40 €).
El Pressupost d’Execució per Contracta de les obres objecte del present
projecte és de: SET-CENTS TRETZE MIL TRES-CENTS QUARANTA-NOU
EUROS I NORANTA-TRES CÈTIMS (713.349,93 €).
Montcada i Reixac, maig de 2021
Arquitecte Cap:

Arquitectes redactors:

Oriol Parés Camps

Xavier Munuera Fernández
(Arquitecte tècnic)
Elisenda Buixeda i Pérez
(Arquitecta)
Jordi Juan i Ustrell
(Arquitecte)

Col·laboradors:

Júlia Vinent i Ramírez del Arellano
(Enginyera Agrònoma, Cap d'Unitat
Tècnica de Parcs i Jardins)
Toni Torner i Corbacho
(Enginyer Tècnic Industrial, Cap
d'Unitat Tècnica d'Instal·lacions)

Equip de Tècnics del Servei de Projectes i Obres de l’Ajuntament de Montcada i
Reixac.
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8. PRESSUPOST

19014u PE- MEMÒRIA

Pàgina 38 de 38

19014u Paes Vorera Poligon Ferreria

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

495.416,30

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 495.416,30..............................................................

29.724,98

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 495.416,30...........................................................

64.404,12

Subtotal

589.545,40

21 % IVA SOBRE 589.545,40.............................................................................................

123.804,53

€

713.349,93

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( SET-CENTS TRETZE MIL TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS )

19014u Paes Vorera Poligon Ferreria

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 29/04/21

Pàg.:

1

NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
Enderrocs i moviments de terres
43.748,13
Capítol
01.02
Obra civil
154.014,27
Capítol
01.03
Enllumenat
220.972,57
Capítol
01.04
Jardineria i Reg
60.190,76
Capítol
01.05
Mobiliari urbà
4.406,05
Capítol
01.06
Seguretat i salut
12.084,52
Obra
01
Pressupost PAES Vorera Poligon Ferreria
495.416,30
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
495.416,30
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

01

Pressupost PAES Vorera Poligon Ferreria

495.416,30
495.416,30

euros

19014u Paes Vorera Poligon Ferreria

PRESSUPOST

Data: 29/04/21

Obra

01

Pressupost PAES Vorera Poligon Ferreria

Capítol

01

Enderrocs i moviments de terres

Pàg.:

1

1 F22113L2

m2

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 5)

0,55

10.410,000

5.725,50

2 F222H420

m3

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics (P - 9)

10,66

21,105

224,98

3 F2225121

m3

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la
vora (P - 7)

8,42

750,900

6.322,58

4 F221C472

m3

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 6)

3,87

1.159,400

4.486,88

5 F2285B0F

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 12)

18,29

644,400

11.786,08

6 F227XM0F

m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 98%
PM (P - 11)

1,61

4.028,000

6.485,08

7 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 - 2)

3,80

166,000

630,80

8 F2241010

m2

Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (P - 10)

1,72

2.340,000

4.024,80

9 F2441230

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials dins de l'obra, amb camió per a transport de 7 t (P - 14)

2,52

58,506

147,44

10 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 - 15)

13,21

58,506

772,86

11 F2194AJ5

m2

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió (P - 4)

14,36

65,000

933,40

12 F222F123

m3

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega mecànica del material excavat (P - 8)

30,90

14,400

444,96

13 F2RA75A1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0.43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 16)

37,47

27,000

1.011,69

14 F2193J05

m

Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, amb
compressor i càrrega mecànica sobre camió (P - 3)

4,45

166,000

738,70

15 F2422067

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 5 i fins a 10 km
(P - 13)

6,06

1,000

6,06

16 F2RA7LP1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 17)

6,32

1,000

6,32

TOTAL

Capítol

01.01

43.748,13

Obra

01

Pressupost PAES Vorera Poligon Ferreria

Capítol

02

Obra civil

EUR

19014u Paes Vorera Poligon Ferreria

PRESSUPOST

Data: 29/04/21

Pàg.:

2

1 F96512D9

m

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a
vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 21)

23,40

246,000

5.756,40

2 F965EL07

m

Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció per a
vianants tipus Tauló o equivalent de 20x8 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada amb base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 22)

21,22

1.773,000

37.623,06

3 F931201F

m3

Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 95% del
PM (P - 19)

24,12

136,080

3.282,25

4 F931XM1F

m2

Pav. terra altament estabilizada d'aportació ECO ´´SAULO SOLID´´ o
equivalent, 10
cm.+150 lligant + 1,5 m. ample, a màquina.
Formació de paviment de terra d'aportació, amb molt alta
estabilització SAULO SOLID, o equivalent, amb mitjans manuals i
mecànics, en recorreguts de més d'1,5 m. d'ample, d'acord amb les
especificacions de l'article 5219E del plec de condicions tècniques
particulars d'aquest projecte i les concrecions següents:
- gruix de 10 cm.
- Àrid de préstec, classificat i modificat a la granulometria específica i
els percentatges de minerals adients.
- 150 kg/m3 de conglomerant ecologic SAULO SOLID
- mescla, totalment homogènia, de l'àrid aportat amb 1 kg/m3 d'una
barreja en pols que contingui: silicat de sodi 42% + carbonat de sodi
19% + clorur de potassi 30% + sodi tri-polifosfat 9%.
Cal que l'empresa executora d'aquesta partida disposarà del
procediment d'aplicació certificat.
Inclou:
- desplaçaments de l'equip mecànic, tècnic i humà, així com l'aplicació
del procediment certificat d'acord al seu protocol, independentment de
la producció a realitzar.
- Formació de junt de paviment, de uns 4 mm d'amplària i de 10 cm de
fondària,
amb mitjans mecànics. (P - 20)

24,70

3.462,000

85.511,40

5 M21BEL01

u

Desmuntatge per a recol·locació posterior de placa de senyalització
vertical muntada sobre suport de peu o sobre parament vertical, de
superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim,
amb mitjans manuals i aplec. Inclou el desmuntatge del peu de suport.
(P - 119)

9,56

3,000

28,68

6 MBBYEL01

u

Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior,
muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, de
superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim
amb mitjans manuals. Inclou el muntage del peu de suport. (P - 120)

11,94

3,000

35,82

7 F9J12E40

m2

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2 (P - 26)

0,54

358,800

193,75

8 F9J13R20

m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1, amb
dotació 0,5 kg/m2 (P - 27)

0,34

358,800

121,99

9 F9H11B51

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i
compactada (P - 25)

67,55

51,667

3.490,11

10 F9H11251

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 24)

69,18

34,445

2.382,91

11 2DB1XMB7

u

Anivellar arqueta i tapa fins a situar-la a la nova cota d'acabat de
paviments amb paret de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, totalment

42,35

15,000

635,25

EUR

19014u Paes Vorera Poligon Ferreria
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3

acabat. (P - 1)
12 FBA1F315

m

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 15 cm d'amplària,
amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 28)

1,24

140,000

173,60

13 G222XM21

PA

Partida alçada a justificar per a l'execució de cales d'inspecció cada
30m, de fins a 4 m de fondària per a localització de serveis afectats, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics. Amb tots els medis de
seguretat i salut necessaris. (P - 76)

3.800,00

1,000

3.800,00

14 G9GAXM35

m3

Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P/10/I+F de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I+F, escampat des de camió,
estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat fratassat
mecànico-manual. Acabat superficial amb disolució àcida aquosa de
sals metàl·liques. Inclou execució i marcatge de zona per a invidents
amb REAS de diametre 16, segons especificacions de direcció
executiu. (P - 79)

99,50

32,700

3.253,65

15 G4DCXM00

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, amb tauler de fusta de
pi. Inclou ´´berengeno´´ d'1 cm. (P - 78)

29,64

14,000

414,96

16 FD5J525E

u

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10
sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 29)

145,70

3,000

437,10

17 F97433EA

m

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 (P - 23)

16,01

246,000

3.938,46

18 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 - 18)

79,24

15,584

1.234,88

19 G222XM22

u

Jornada d'equip de localització de serveis mitjançant Georadar. Inclou
conductor, desplaçament, interpretació de dades i informe de
conclusions. (P - 77)

850,00

2,000

1.700,00

TOTAL

Capítol

01.02

154.014,27

Obra

01

Pressupost PAES Vorera Poligon Ferreria

Capítol

03

Enllumenat

1 FG22TH1K

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 39)

2,92

1.585,000

4.628,20

2 FDGZU010

m

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

0,33

1.729,000

570,57

3 FG319554

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 42)

4,46

1.969,000

8.781,74

4 FG313306

m

Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de
secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub (P - 41)

1,65

1.240,000

2.046,00

5 FG380902

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 43)

7,52

1.845,000

13.874,40

6 FGD2322D

u

Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície
0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada (P - 44)

54,99

124,000

6.818,76

7 FDKZHJB4

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 36)

111,44

4,000

445,76

8 FDK282GA

u

Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter

125,90

4,000

503,60

EUR
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de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P
- 32)
9 FGZZXM02

u

Redacció del projecte de legalització elèctrica de baixa tensió per a
instal·lació d'enllumenat públic; visat per un col·legi professional
incloent el certificat final d'obra; verificacions i proves, estudi
lluminotècnic, legalització, presentació a ICICT o ECA de tota la
documentació necessària; pagament de taxes, posada en servei i
lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot
inclòs. Partida a justificar
(P - 45)

1.000,00

2,000

2.000,00

10 FGZZXM03

u

Tramits amb companyia elèctrica per a la connexió d'escomesa de BT
i connexió amb quadre elèctric. Inclou obra civil. Partida a justificar.
(P - 46)

1.000,00

2,000

2.000,00

11 FG22TP1K

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 40)

5,08

72,000

365,76

12 FHM1XM01

u

Conjunt lumínic tipus LEDME simple de ROURA o equivalent, acabat
oxidat, la llumenera conté 16 làmpades LED de 3000º k per un total de
32 w de potència, 0,70A, amb suport d'acer estructural de 4,20 m
d'alçària, amb tractament de protecció anticorrosiva i antiorins de la
base, col·locada sobre dau de formigó. Inclou, també, la instal·lació
interior del punt de llum amb caixa de connexions i fussibles (tipus
COFRED) i tot el material i ma d'obra per a deixar el fanal
completament instal·lat (P - 47)

1.287,59

120,000

154.510,80

13 SE41XM31

u

Armari modelo Monolit-2 amb 4 sortides i diferencial rearmable amb
telegestió. L'armari inclou:
- Xapa d'acer inoxidable Aisi304 pintada amb Ral7021
- Armari amb 2 portes i dimensions (1850x520x520mm). Armari a
doble cara. Portes reversibles.
- Mòdul d'abonat i escomesa+ CS independents.
- Tancaments antivandàlics de triple acció.
- Escomesa normalitzada per la compayia Elèctrica. Caixa de
seccionament CS400 normalitzada.
- Interruptor general automàtic i interruptor manual de maniobra M-o-A.
- Muntatge sobre caixa doble aillament. Conjunt IP65 IKlO.
- 4 Sortides protegides per magnetotermic IV i diferencial amb
rearmament automàtic SI amb temporització i sensibilitat regulable.
Sistema de telegestión Citilux con comunicaciones Gsm. Incluye
tratos de medida y
accesorios com. Alumbrado interior y enchufe tipo schuko protegido.
Protector de sobretensiones permanentes y transitorias clase 11.
Incluye zócalo y bancada 300mm inox. anclaje armario.

8.502,15

2,000

17.004,30

1.855,67

4,000

7.422,68

. Protector de sobretensions permanents. Inclou tot el material
necessari per a deixar-ho totalment instal.lat, connectat i provat i l'obra
civil necessària. (P - 121)
14 FHM1XM02

TOTAL

Capítol

u

Conjunt lumínic tipus LEDME doble de ROURA o equivalent, acabat
oxidat, cada llumenera conté 16 làmpades LED de 3000º k per un total
de 32 w de potència, 0,70A, amb suports d'acer estructural de 4,20 m
d'alçària, amb tractament de protecció anticorrosiva i antiorins de la
base, col·locada sobre dau de formigó. Inclou, també, la instal·lació
interior dels punts de llum amb caixa de connexions i fussibles (tipus
COFRED) i tot el material i ma d'obra per a deixar el fanal
completament instal·lat (P - 48)
01.03

220.972,57

Obra

01
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Capítol
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Jardineria i Reg

Titol 3

01

Reg

EUR
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5

1 FDK3EL02

u

Pericó de 100x40x60 cm de mides interiors, model de la companyia
d'aigues, amb paret de maó calat, sobre base drenant de graves,
arrebossada, lliscada i impermeabilitzada. inclou tubs passamurs de
100 mm de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador ocultable.
Dins de l'arqueta hi haurà un flexo de polzada, filtre i una vàlvula
antiretorn.
(P - 34)

163,75

1,000

163,75

2 FJMZUZ20

u

Connexió a la xarxa general amb escomesa de 2,5 m3/h. Inclou els
drets de la companyia, el comptador volumètric , el ramal, connexions,
permisos i accessoris. Partida alçada a justificar (P - 49)

1.308,62

1,000

1.308,62

3 FJSB1211

u

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material
plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar,
amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua
amb connectors estancs (P - 56)

53,88

4,000

215,52

4 FN74U81X

u

Subministrament i col·locació de regulador de pressió de 10 atm. a 0,5
atm. i filtre metàl·lic de 300 micres. (P - 58)

94,81

2,000

189,62

5 FNER1481

u

Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic,
amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i
amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 59)

103,08

2,000

206,16

6 FFB27455

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 37)

6,73

1.560,000

10.498,80

7 FFB28455

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 38)

8,55

770,000

6.583,50

8 FJS5A766

u

Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge
identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm,
amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de
diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa
inclosos (P - 52)

15,07

455,000

6.856,85

9 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 (P - 31)

58,44

2,000

116,88

10 FN316324

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada
en pericó de canalització soterrada (P - 57)

35,17

5,000

175,85

11 FJS5R202

u

Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material
plàstic, de 1'' de diàmetre, intal·lada en pericó (P - 54)

12,69

4,000

50,76

12 FJS5R201

u

Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de material
plàstic, de 1'' de diàmetre, intal·lada en pericó (P - 53)

12,65

1,000

12,65

13 FDK2EL02

u

Pericó centre de control de fàbrica de maó de 60x60x80 cm, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporció en volum 1:8, sobre base drenant de graves.i reblert lateral
amb terres de la mateixa excavació.Inclou tubs passamurs de 100 mm
de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador ocultable i gravat
del nom de la instal·lació i el logo de l'Ajuntament. (P - 33)

181,37

2,000

362,74

14 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 - 35)

48,07

2,000

96,14

15 FJS5A762

u

Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge
identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm,
amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de
diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa
inclosos (P - 51)

12,15

24,000

291,60

EUR
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16 FJS1U001

u

Boca de reg homologades per Parcs i Jardins de Montcada i Reixac
,amb cos de llautó, rosca d'entrada d'1''1/4 i ràcord de connexió de 45
mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa,especificant “ Reg Parcs i
Jardins “. vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material
d'acer inoxidable per a connexió amb la canonada,
instal·lada.L’alimentació hidràulica s’efectuarà de la xarxa primària per
a cada una d’elles amb una canonada de 50 mm de diàmetre.
(P - 50)

184,26

2,000

368,52

17 FJSAXM30

u

Programador autonom de reg amb alimentació a 9 V, TBOSS-II
sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre
màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells
de control, als elements gobernats, programat i comprovat (P - 55)

314,70

2,000

629,40

TOTAL

Titol 3

01.04.01

28.127,36

Obra

01

Pressupost PAES Vorera Poligon Ferreria

Capítol

04

Jardineria i Reg

Titol 3

02

Jardineria

1 FR3P2112

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat
elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel
i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 63)

51,40

321,600

16.530,24

2 FR4JXM36

u

Subministrament de Vitex agnus-castus d'alçària de 100 a 150 cm, en
contenidor de 4 l (P - 71)

6,82

91,000

620,62

3 FR44XM5P

u

Subministrament de Prunus spinosa d'alçària de 100 a 150 cm, en
contenidor d'3 l (P - 65)

4,58

91,000

416,78

4 FR4BXM1D

u

Subministrament de Cornus sanguinea d'alçària de 100 a 150 cm, en
contenidor d'3 l (P - 70)

5,88

91,000

535,08

5 FR45XMAP

u

Subministrament de Tamarix galicia d'alçària de 100 a 150 cm, en
contenidor de 5 l (P - 69)

7,52

91,000

684,32

6 FR45XM5L

u

Subministrament de Salix atrocinera d'alçària de 100 a 150 cm, en
contenidor de 5 l (P - 68)

7,38

91,000

671,58

7 FR43442A

u

Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 16 a 18 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm
segons fórmules NTJ (P - 64)

77,13

4,000

308,52

8 FR45BJ2A

u

Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de 16 a 18 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm
segons fórmules NTJ (P - 66)

102,26

4,000

409,04

9 FR45E22A

u

Subministrament de Zelkova serrata de perímetre de 16 a 18 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm
segons fórmules NTJ (P - 67)

117,60

4,000

470,40

10 FR611357

u

Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, 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 mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de
terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió (P - 72)

54,35

12,000

652,20

11 FR66233B

u

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l,
excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 73)

7,54

455,000

3.430,70

12 FR721AK0

m2

Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb
una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de
palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral
d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de
base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2 (P - 74)

1,09

6.432,000

7.010,88

13 FRZ22823

u

Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en
autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2.5 m de llargària,
clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores

26,92

12,000

323,04

EUR
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Pàg.:

7

regulables de goma o cautxú (P - 75)
TOTAL

Titol 3

01.04.02

32.063,40

Obra

01

Pressupost PAES Vorera Poligon Ferreria

Capítol

05

Mobiliari urbà

1 FQ115F56

u

Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de
llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta, cargols
i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà, ancorat amb daus de
formigó (P - 60)

321,86

5,000

1.609,30

2 FQ11GC10

u

Cadira de llistons de fusta tropical, de 68 cm de llargària, amb
protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb
respatller, suports i recolzabraços de fusta, col·locada amb fixacions
mecàniques (P - 61)

204,35

12,000

2.452,20

3 FQ210100

u

Paperera tipus Barcelona, model 600, circular de diàmetre 400 mm, de
planxa d'acer perforada, estructura de suport amb tub de diàmetre 40
mm, amb base d'ancoratge de platina i fixació mecànica al paviment (P
- 62)

68,91

5,000

344,55

TOTAL

Capítol

01.05

4.406,05

Obra

01

Pressupost PAES Vorera Poligon Ferreria

Capítol

06

Seguretat i salut

Titol 3

01

Proteccions individuals

1 H1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 80)

5,69

8,000

45,52

2 H1422120

u

Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades
a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 82)

6,40

5,000

32,00

3 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 - 83)

18,42

5,000

92,10

4 H1441201

u

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 84)

0,67

480,000

321,60

5 H145C002

u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 86)

7,99

5,000

39,95

6 H1456821

u

Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb
maniguets fins a mig avantbraç (P - 85)

36,86

2,000

73,72

7 H1462242

u

Parella de botes de seguretat 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, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 87)

25,89

8,000

207,12

8 H1474600

u

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 88)

14,71

4,000

58,84
112,85

9 H147N000

u

Faixa de protecció dorslumbar (P - 89)

22,57

5,000

10 H1483132

u

Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals (P - 90)

7,40

8,000

59,20

11 H1489790

u

Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 94)

12,76

8,000

102,08

12 H1484110

u

Samarreta de treball, de cotó (P - 91)

2,76

24,000

66,24

13 H1485800

u

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 92)

15,03

8,000

120,24

EUR
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14 H1487460

TOTAL

u

Titol 3

Data: 29/04/21
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0.4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 93)

Pàg.:
6,83

8,000

01.06.01

8
54,64

1.386,10

Obra

01

Pressupost PAES Vorera Poligon Ferreria

Capítol

06

Seguretat i salut

Titol 3

02

Proteccions col·lectives

1 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 - 105)

41,89

6,000

251,34

2 H1532581

m2

Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 95)

5,28

50,000

264,00

3 H1533591

m2

Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 96)

7,05

18,000

126,90

4 H16F1004

h

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P 99)

20,66

8,000

165,28

TOTAL

Titol 3

01.06.02

807,52

Obra

01

Pressupost PAES Vorera Poligon Ferreria

Capítol

06

Seguretat i salut

Titol 3

03

Tancaments i divisories

1 H6AA2111

TOTAL

m

Titol 3

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 - 100)

2,82

800,000

01.06.03

2.256,00

2.256,00

Obra

01

Pressupost PAES Vorera Poligon Ferreria

Capítol

06

Seguretat i salut

Titol 3

04

Senyalització provisional

1 H15Z1001

h

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 97)

45,41

2 H15Z2011

h

Senyaler (P - 98)

20,66

32,000

661,12

3 HBC1KJ00

m

Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 101)

6,50

100,000

650,00

TOTAL

Titol 3

01.06.04

15,000

681,15

1.992,27

Obra

01

Pressupost PAES Vorera Poligon Ferreria

Capítol

06

Seguretat i salut

Titol 3

05

Equipaments

EUR

19014u Paes Vorera Poligon Ferreria
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1 HQU1A20A

mes

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 107)

89,62

3,000

268,86

2 HQU1521A

mes

Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb
instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques
turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P 106)

111,50

3,000

334,50

3 HQU1H23A

mes

Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1
pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 111)

97,77

3,000

293,31

4 HQU1XM3A

mes

Lloguer mòdul prefabricat d'oficina de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat
i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1
pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 112)

97,77

3,000

293,31

5 HQU22301

u

Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 113)

59,11

8,000

472,88

6 HQUA1100

u

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 117)

101,04

2,000

202,08

7 HQU25201

u

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 114)

13,62

3,000

40,86

8 HQU27502

u

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 115)

17,83

2,000

35,66

9 HQU2E001

u

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 116)

79,59

1,000

79,59

10 HQUZM000

h

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 118)

20,66

30,000

619,80

11 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 - 110)

229,40

1,000

229,40

12 HQU1B330

u

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 - 108)

229,40

1,000

229,40

13 HQU1D390

u

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 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 2 punts de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 109)

229,40

2,000

458,80

EUR
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Titol 3

Data: 29/04/21

Pàg.:

01.06.05

10

3.558,45

Obra

01

Pressupost PAES Vorera Poligon Ferreria

Capítol

06

Seguretat i salut

Titol 3

06

Instal·lacions elèctriques

1 HG4243JD

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN, desmuntatge inclòs (P - 103)

116,95

2,000

233,90

2 HG42439H

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió
fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN,
desmuntatge inclòs (P - 102)

76,82

2,000

153,64

3 HGD1222E

u

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300
µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs (P - 104)

26,66

4,000

106,64

TOTAL

Titol 3

01.06.06

494,18

Obra

01

Pressupost PAES Vorera Poligon Ferreria

Capítol

06

Seguretat i salut

Titol 3

07

Altres

1 H141XM11

TOTAL

Titol 3

PA

Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut de l'obra. Previsió
per a la seguretat en l'obra per a tasques imprevistes. (P - 81)
01.06.07

1.590,00

1,000

1.590,00

1.590,00

EUR
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AMIDAMENTS
Obra
Capítol

1

Data: 29/04/21

01
01

F22113L2
Num.
1

m2

Text

Pàg.:

PRESSUPOST PAES VORERA POLIGON FERRERIA
ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

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

Superficie total

[C]

[D]

[E]

[F]

F222H420
Num.
1

m3

Text

Tipus

Arquetes reg

3
5
6
7
8
9

10.410,000

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics

2
4

Arquetes electricitat
Fonamentació fanals
senyals transit
Bancs
Cadires
Rigola

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000
2,000
1,000
4,000
122,000
3,000
0,400
0,400
0,750

0,700
0,500
1,200
0,600
0,400
0,400
0,300
0,300
0,350

0,700
0,500
0,600
0,600
0,400
0,400
0,300
0,300
0,900

0,900
0,500
0,800
0,800
0,800
0,400
12,000
36,000
3,000

TOTAL AMIDAMENT
3

F2225121
Num.

m3

Text

Tipus

1

Rasa enllumenat
Rasa reg
3 Rasa bordó tauló
4 Rasa bordo T2

Num.

m3

Text

Tipus

1

Zona camí
Zona aparcament
3 Suplement zona guals

[C]

[D]

[E]

0,400
0,400
0,200
0,200

0,600
0,400
0,300
0,300

1.585,000
1.560,000
1.773,000
242,000

[F]

Num.
1

m3

Text

Rasa enllumenat
Rasa enllumenat calçada
3 Rasa reg
2

TOTAL Fórmula

380,400
249,600
106,380
14,520

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

750,900

[C]

[D]

3.680,000
348,000
218,000

0,250
0,500
0,300

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

920,000 C#*D#*E#*F#
174,000 C#*D#*E#*F#
65,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

F2285B0F

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

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

2

5

0,882
0,250
0,576
1,152
15,616
0,192
0,432
1,296
0,709
21,105

TOTAL AMIDAMENT
F221C472

TOTAL Fórmula

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora

2

4

TOTAL Fórmula

10.410,000 C#*D#*E#*F#

10.410,000
TOTAL AMIDAMENT

2

1

1.159,400

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

[C]

[D]

[E]

[F]

0,400
0,600
0,400

0,600
1,000
0,400

1.585,000
12,000
1.560,000

2,000

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

380,400 C#*D#*E#*F#
14,400 C#*D#*E#*F#
249,600 C#*D#*E#*F#
644,400

EUR

19014u Paes Vorera Poligon Ferreria

AMIDAMENTS
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F227XM0F
Num.
1
2

m2

Text

Data: 29/04/21

Pàg.:

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 98% PM
Tipus

Zona camí
Zona aparcament

[C]

[D]

[E]

[F]

F2191306
Num.
1
2

m

Text

4.028,000

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

Bordó calçada
creuaments

[C]

[D]

[E]

[F]

F2241010
Num.

m2

Text

166,000

Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics
Tipus

1

[C]

[D]

1.560,000

1,500

[E]

[F]

F2441230
Num.

m3

Text

2.340,000

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials dins de l'obra, amb camió per a
transport de 7 t
Tipus

1

Bordó
bordo creuament
3 Previsió runa
4 Rigola calçada
5 creuaments
2

[C]

[D]

[E]

[F]

0,300
0,300
65,000
0,500
0,300

0,200
0,200
0,300
0,150
0,150

162,000
4,000
1,400
162,000
4,000

1,400
1,400
1,400
1,400

TOTAL AMIDAMENT
10

F2RA61H0

m3

F2194AJ5

m2

F222F123
Num.
1

m3

Text

58,506

F2RA75A1

m3

65,000

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat
[C]

[D]

[E]

[F]

12,000

0,600

1,000

2,000

TOTAL AMIDAMENT
13

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

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

Tipus

creuament

13,608
0,336
27,300
17,010
0,252

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)

AMIDAMENT DIRECTE
12

TOTAL Fórmula

58,506

AMIDAMENT DIRECTE
11

TOTAL Fórmula

2.340,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

9

TOTAL Fórmula

162,000 C#*D#*E#*F#
4,000 C#*D#*E#*F#

162,000
4,000
TOTAL AMIDAMENT

8

TOTAL Fórmula

3.680,000 C#*D#*E#*F#
348,000 C#*D#*E#*F#

3.680,000
348,000
TOTAL AMIDAMENT

7

2

TOTAL Fórmula

14,400 C#*D#*E#*F#
14,400

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0.43 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

EUR

19014u Paes Vorera Poligon Ferreria

AMIDAMENTS
Num.
1

Data: 29/04/21

Text

Tipus

Residus varis

[C]

[D]

20,000

1,350

[E]

Pàg.:

[F]

F2193J05
Num.
1
2

m

27,000

Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

Text

Tipus

Rigola calçada
creuaments

[C]

[D]

[E]

[F]

F2422067

m3

166,000

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km
AMIDAMENT DIRECTE

16

F2RA7LP1

m3

1,000

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol

1

01
02

F96512D9

Num.

m

Text

1,000

PRESSUPOST PAES VORERA POLIGON FERRERIA
OBRA CIVIL

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
Tipus

1

passos
aparcament
3 creuaments
2

[C]

[D]

18,000
80,000
2,000

9,000

[E]

[F]

F965EL07

m

2,000

246,000

Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció per a vianants tipus Tauló o equivalent de 20x8 cm,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN
1340, col·locada amb base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a
20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
AMIDAMENT DIRECTE

3

F931201F
Num.
1

m3

Text

Previsió de zones a sanejar
Zona aparcament
3 Creuaments electric
4 Zona guals
2

TOTAL Fórmula

162,000 C#*D#*E#*F#
80,000 C#*D#*E#*F#
4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL Fórmula

162,000 C#*D#*E#*F#
4,000 C#*D#*E#*F#

162,000
4,000
TOTAL AMIDAMENT

15

TOTAL Fórmula

27,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

14

3

1.773,000

Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 95% del PM
Tipus

[C]

[D]

100,000
348,000
12,000
218,000

0,200
0,200
0,600
0,200

[E]

0,200

TOTAL AMIDAMENT

[F]

2,000

TOTAL Fórmula

20,000
69,600
2,880
43,600

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

136,080
EUR

19014u Paes Vorera Poligon Ferreria

AMIDAMENTS
4

F931XM1F

Num.
1
2

m2

Text

Data: 29/04/21

Pàg.:

Pav. terra altament estabilizada d'aportació ECO ´´SAULO SOLID´´ o equivalent, 10
cm.+150 lligant + 1,5 m. ample, a màquina.
Formació de paviment de terra d'aportació, amb molt alta estabilització SAULO SOLID, o equivalent, amb
mitjans manuals i mecànics, en recorreguts de més d'1,5 m. d'ample, d'acord amb les especificacions de l'article
5219E del plec de condicions tècniques particulars d'aquest projecte i les concrecions següents:
- gruix de 10 cm.
- Àrid de préstec, classificat i modificat a la granulometria específica i els percentatges de minerals adients.
- 150 kg/m3 de conglomerant ecologic SAULO SOLID
- mescla, totalment homogènia, de l'àrid aportat amb 1 kg/m3 d'una barreja en pols que contingui: silicat de sodi
42% + carbonat de sodi 19% + clorur de potassi 30% + sodi tri-polifosfat 9%.
Cal que l'empresa executora d'aquesta partida disposarà del procediment d'aplicació certificat.
Inclou:
- desplaçaments de l'equip mecànic, tècnic i humà, així com l'aplicació del procediment certificat d'acord al seu
protocol, independentment de la producció a realitzar.
- Formació de junt de paviment, de uns 4 mm d'amplària i de 10 cm de fondària,
amb mitjans mecànics.
Tipus

Zona camí
Descompte guals

[C]

[D]

[E]

[F]

M21BEL01

u

TOTAL Fórmula

3.680,000 C#*D#*E#*F#
-218,000 C#*D#*E#*F#

3.680,000
-218,000
TOTAL AMIDAMENT

5

3.462,000

Desmuntatge per a recol·locació posterior de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o
sobre parament vertical, de superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans
manuals i aplec. Inclou el desmuntatge del peu de suport.
AMIDAMENT DIRECTE

6

MBBYEL01

u

3,000

Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, muntada sobre suport de peu o sobre
paraments verticals, de superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans
manuals. Inclou el muntage del peu de suport.
AMIDAMENT DIRECTE

7

F9J12E40
Num.
1
2

m2

Text

3,000

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2
Tipus

Zona aparcament
Rases creuament

[C]

[D]

[E]

348,000
0,600

9,000

2,000

[F]

F9J13R20
Num.
1
2

m2

Text

358,800

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1, amb dotació 0,5 kg/m2
Tipus

Zona aparcament
Rases creuament

[C]

[D]

[E]

348,000
0,600

9,000

2,000

[F]

F9H11B51
Num.
1
2

Text

Zona aparcament
Rases creuament

t

TOTAL Fórmula

348,000 C#*D#*E#*F#
10,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
9

TOTAL Fórmula

348,000 C#*D#*E#*F#
10,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
8

4

358,800

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

348,000
0,600

0,060
18,000

2,400
0,060

2,400

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

50,112 C#*D#*E#*F#
1,555 C#*D#*E#*F#
51,667

EUR
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AMIDAMENTS
10

F9H11251
Num.
1
2

t

Text

Data: 29/04/21

Pàg.:

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada
Tipus

Zona aparcament
Rases creuament

[C]

[D]

[E]

[F]

348,000
0,600

0,040
18,000

2,400
0,040

2,400

TOTAL AMIDAMENT
11

2DB1XMB7

u

FBA1F315

m

G222XM21

PA

15,000

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R,
de 15 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització
140,000

Partida alçada a justificar per a l'execució de cales d'inspecció cada 30m, de fins a 4 m de fondària per a
localització de serveis afectats, en terreny compacte, amb mitjans mecànics. Amb tots els medis de seguretat i
salut necessaris.
AMIDAMENT DIRECTE

14

G9GAXM35

Num.
1

m3

Text

1,000

Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P/10/I+F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F, escampat des de camió, estesa i
vibratge amb regle vibratori, acabat fratassat mecànico-manual. Acabat superficial amb disolució àcida aquosa
de sals metàl·liques. Inclou execució i marcatge de zona per a invidents amb REAS de diametre 16, segons
especificacions de direcció executiu.
Tipus

Zona guals

[C]

[D]

218,000

0,150

[E]

[F]

G4DCXM00
Num.
1

m2

Text

32,700

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, amb tauler de fusta de pi. Inclou ´´berengeno´´ d'1 cm.
Tipus

zona guals

[C]

[D]

70,000

0,200

[E]

[F]

FD5J525E

u

14,000

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mixt 1:2:10 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I
AMIDAMENT DIRECTE

17

F97433EA
Num.
1

Text

passos
aparcament
3 creuaments
2

m

TOTAL Fórmula

14,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

16

TOTAL Fórmula

32,700 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

15

33,408 C#*D#*E#*F#
1,037 C#*D#*E#*F#

Anivellar arqueta i tapa fins a situar-la a la nova cota d'acabat de paviments amb paret de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, totalment acabat.

AMIDAMENT DIRECTE
13

TOTAL Fórmula

34,445

AMIDAMENT DIRECTE
12

5

3,000

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
Tipus

[C]

[D]

18,000
80,000
2,000

9,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

162,000 C#*D#*E#*F#
80,000 C#*D#*E#*F#
4,000 C#*D#*E#*F#

2,000
TOTAL AMIDAMENT

246,000

EUR

19014u Paes Vorera Poligon Ferreria

AMIDAMENTS
18

F31522H1
Num.

Data: 29/04/21

m3

Pàg.:

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

Tipus

1

Fonamentació fanals
senyals transit
3 Bancs
4 Cadires
2

[C]

[D]

[E]

[F]

122,000
3,000
12,000
36,000

0,400
0,400
0,400
0,400

0,400
0,400
0,300
0,300

0,700
0,400
0,300
0,300

TOTAL AMIDAMENT
19

G222XM22

u

1

Num.
1

m

Text

PRESSUPOST PAES VORERA POLIGON FERRERIA
ENLLUMENAT

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada
Tipus

ENLLUMENAT PÚBLIC

FDGZU010
Num.
1
2

m

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

1.585,000

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

ENLLUMENAT PÚBLIC
creuament

FG319554
Num.

m

Text

[C]

[D]

1.585,000
72,000

2,000

[E]

[F]

Tipus

1

ENLLUMENAT PÚBLIC
Fanals simples
3 Fanals dobles
4 creuament

1.585,000 C#*D#*E#*F#
144,000 C#*D#*E#*F#
1.729,000

[C]

[D]

1.585,000
120,000
4,000
12,000

3,000
3,000

[E]

[F]

Num.

m

Text

TOTAL Fórmula

1.585,000
360,000
12,000
12,000
TOTAL AMIDAMENT

FG313306

TOTAL Fórmula

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x
6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

2

4

TOTAL Fórmula

1.585,000 C#*D#*E#*F#

1.585,000

TOTAL AMIDAMENT
3

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

2,000

TOTAL AMIDAMENT
2

13,664
0,192
0,432
1,296

Jornada d'equip de localització de serveis mitjançant Georadar. Inclou conductor, desplaçament, interpretació de
dades i informe de conclusions.

01
03

FG22TH1K

TOTAL Fórmula

15,584

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol

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

1.969,000

Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub
Tipus

[C]

[D]

120,000
4,000

5,000
5,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

ENLLUMENAT PÚBLIC
Fanals simples
3 Fanals dobles
2

6

2,000
2,000

1.200,000 C#*D#*E#*F#
40,000 C#*D#*E#*F#

EUR

19014u Paes Vorera Poligon Ferreria

AMIDAMENTS

Data: 29/04/21

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
5

FG380902
Num.

m

Text

1.240,000

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment
Tipus

1

ENLLUMENAT PÚBLIC
Fanals simples
3 Fanals dobles
4 creuament
2

[C]

[D]

1.585,000
120,000
4,000
12,000

2,000
2,000

[E]

[F]

FGD2322D
Num.
1
2

u

Text

Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada
Tipus

Fanals simples
Fanals dobles

FDKZHJB4

[C]

[D]

[E]

[F]

124,000

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
AMIDAMENT DIRECTE

8

FDK282GA

u

4,000

Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació
AMIDAMENT DIRECTE

9

FGZZXM02

u

4,000

Redacció del projecte de legalització elèctrica de baixa tensió per a instal·lació d'enllumenat públic; visat per un
col·legi professional incloent el certificat final d'obra; verificacions i proves, estudi lluminotècnic, legalització,
presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària; pagament de taxes, posada en servei i
lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs. Partida a justificar

AMIDAMENT DIRECTE
10

FGZZXM03

u

2,000

Tramits amb companyia elèctrica per a la connexió d'escomesa de BT i connexió amb quadre elèctric. Inclou
obra civil. Partida a justificar.

AMIDAMENT DIRECTE
11

FG22TP1K

Num.
1

m

Text

[C]

[D]

[E]

3,000

2,000

12,000
TOTAL AMIDAMENT

12

FHM1XM01

u

2,000

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

Creuaments

TOTAL Fórmula

120,000 C#*D#*E#*F#
4,000 C#*D#*E#*F#

120,000
4,000

u

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

1.845,000

TOTAL AMIDAMENT
7

TOTAL Fórmula

1.585,000
240,000
8,000
12,000
TOTAL AMIDAMENT

6

7

[F]

TOTAL Fórmula

72,000 C#*D#*E#*F#
72,000

Conjunt lumínic tipus LEDME simple de ROURA o equivalent, acabat oxidat, la llumenera conté 16 làmpades
LED de 3000º k per un total de 32 w de potència, 0,70A, amb suport d'acer estructural de 4,20 m d'alçària, amb
tractament de protecció anticorrosiva i antiorins de la base, col·locada sobre dau de formigó. Inclou, també, la
instal·lació interior del punt de llum amb caixa de connexions i fussibles (tipus COFRED) i tot el material i ma
d'obra per a deixar el fanal completament instal·lat
EUR

19014u Paes Vorera Poligon Ferreria

AMIDAMENTS

Data: 29/04/21

AMIDAMENT DIRECTE
13

SE41XM31

u

Pàg.:

8

120,000

Armari modelo Monolit-2 amb 4 sortides i diferencial rearmable amb telegestió. L'armari inclou:
- Xapa d'acer inoxidable Aisi304 pintada amb Ral7021
- Armari amb 2 portes i dimensions (1850x520x520mm). Armari a doble cara. Portes reversibles.
- Mòdul d'abonat i escomesa+ CS independents.
- Tancaments antivandàlics de triple acció.
- Escomesa normalitzada per la compayia Elèctrica. Caixa de seccionament CS400 normalitzada.
- Interruptor general automàtic i interruptor manual de maniobra M-o-A.
- Muntatge sobre caixa doble aillament. Conjunt IP65 IKlO.
- 4 Sortides protegides per magnetotermic IV i diferencial amb rearmament automàtic SI amb temporització i
sensibilitat regulable.
Sistema de telegestión Citilux con comunicaciones Gsm. Incluye tratos de medida y
accesorios com. Alumbrado interior y enchufe tipo schuko protegido.
Protector de sobretensiones permanentes y transitorias clase 11.
Incluye zócalo y bancada 300mm inox. anclaje armario.
. Protector de sobretensions permanents. Inclou tot el material necessari per a deixar-ho totalment instal.lat,
connectat i provat i l'obra civil necessària.
AMIDAMENT DIRECTE

14

FHM1XM02

u

Conjunt lumínic tipus LEDME doble de ROURA o equivalent, acabat oxidat, cada llumenera conté 16 làmpades
LED de 3000º k per un total de 32 w de potència, 0,70A, amb suports d'acer estructural de 4,20 m d'alçària, amb
tractament de protecció anticorrosiva i antiorins de la base, col·locada sobre dau de formigó. Inclou, també, la
instal·lació interior dels punts de llum amb caixa de connexions i fussibles (tipus COFRED) i tot el material i ma
d'obra per a deixar el fanal completament instal·lat
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3

1

01
04
01

FDK3EL02

u

FJMZUZ20

u

Pericó de 100x40x60 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigues, amb paret de maó calat, sobre
base drenant de graves, arrebossada, lliscada i impermeabilitzada. inclou tubs passamurs de 100 mm de
diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador ocultable. Dins de l'arqueta hi haurà un flexo de polzada, filtre i
una vàlvula antiretorn.

FJSB1211

u

FN74U81X

u

FNER1481

u

4,000

Subministrament i col·locació de regulador de pressió de 10 atm. a 0,5 atm. i filtre metàl·lic de 300 micres.
AMIDAMENT DIRECTE

5

1,000

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una
pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors
estancs
AMIDAMENT DIRECTE

4

1,000

Connexió a la xarxa general amb escomesa de 2,5 m3/h. Inclou els drets de la companyia, el comptador
volumètric , el ramal, connexions, permisos i accessoris. Partida alçada a justificar
AMIDAMENT DIRECTE

3

4,000

PRESSUPOST PAES VORERA POLIGON FERRERIA
JARDINERIA I REG
REG

AMIDAMENT DIRECTE
2

2,000

2,000

Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh,
amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat
EUR
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AMIDAMENT DIRECTE
6

FFB27455

m

2,000

Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa
AMIDAMENT DIRECTE

7

FFB28455

m

1.560,000

Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa
AMIDAMENT DIRECTE

8

FJS5A766

Num.
1

u

Text

770,000

Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33
cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, amb el tub introduït
dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa
inclosos
Tipus

Arbustiva

[C]

[D]

[E]

[F]

FDK262B8
Num.
1

u

Text

455,000

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
Tipus

Boques de reg

[C]

[D]

[E]

[F]

FN316324

u

2,000

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar
de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada
AMIDAMENT DIRECTE

11

FJS5R202

u

5,000

Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1'' de diàmetre, intal·lada en pericó
AMIDAMENT DIRECTE

12

FJS5R201
Num.
1

u

Text

[C]

[D]

[E]

FDK2EL02

u

FDKZH9B4

u

TOTAL Fórmula

1,000

Pericó centre de control de fàbrica de maó de 60x60x80 cm, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8,
sobre base drenant de graves.i reblert lateral amb terres de la mateixa excavació.Inclou tubs passamurs de 100
mm de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador ocultable i gravat del nom de la instal·lació i el logo de
l'Ajuntament.
AMIDAMENT DIRECTE

14

[F]

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

13

4,000

Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1'' de diàmetre, intal·lada en
pericó
Tipus

Valvula d'aire

TOTAL Fórmula

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

2,000
TOTAL AMIDAMENT

10

TOTAL Fórmula

455,000 C#*D#*E#*F#

455,000
TOTAL AMIDAMENT

9

9

2,000

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
EUR
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AMIDAMENTS
Num.
1

Data: 29/04/21

Text

Tipus

Boques de reg

[C]

[D]

[E]

Pàg.:

[F]

TOTAL Fórmula

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

2,000
TOTAL AMIDAMENT

15

FJS5A762

Num.
1

u

2,000

Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33
cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït
dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa
inclosos

Text

Tipus

Arbres

[C]

[D]

12,000

2,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

24,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

16

FJS1U001

u

24,000

Boca de reg homologades per Parcs i Jardins de Montcada i Reixac ,amb cos de llautó, rosca d'entrada d'1''1/4 i
ràcord de connexió de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa,especificant “ Reg Parcs i Jardins “. vàlvula de
tancament amb junt EPDM i amb petit material d'acer inoxidable per a connexió amb la canonada,
instal·lada.L’alimentació hidràulica s’efectuarà de la xarxa primària per a cada una d’elles amb una canonada de
50 mm de diàmetre.

AMIDAMENT DIRECTE
17

FJSAXM30

u

2,000

Programador autonom de reg amb alimentació a 9 V, TBOSS-II sistema de programació per teclat via radio,
preu alt, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als
elements gobernats, programat i comprovat
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3

1

01
04
02

FR3P2112
Num.

m3

Text

2,000

PRESSUPOST PAES VORERA POLIGON FERRERIA
JARDINERIA I REG
JARDINERIA

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals
Tipus

1

[C]

[D]

6.432,000

0,050

[E]

[F]

FR4JXM36

u

TOTAL Fórmula

321,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

321,600

Subministrament de Vitex agnus-castus d'alçària de 100 a 150 cm, en contenidor de 4 l
AMIDAMENT DIRECTE

3

FR44XM5P

u

FR4BXM1D

u

FR45XMAP

u

91,000

Subministrament de Cornus sanguinea d'alçària de 100 a 150 cm, en contenidor d'3 l
AMIDAMENT DIRECTE

5

91,000

Subministrament de Prunus spinosa d'alçària de 100 a 150 cm, en contenidor d'3 l
AMIDAMENT DIRECTE

4

10

91,000

Subministrament de Tamarix galicia d'alçària de 100 a 150 cm, en contenidor de 5 l
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AMIDAMENT DIRECTE
6

FR45XM5L

u

91,000

Subministrament de Salix atrocinera d'alçària de 100 a 150 cm, en contenidor de 5 l
AMIDAMENT DIRECTE

7

FR43442A

u

91,000

Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51
cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ
AMIDAMENT DIRECTE

8

FR45BJ2A

u

4,000

Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i
profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ
AMIDAMENT DIRECTE

9

FR45E22A

u

4,000

Subministrament de Zelkova serrata de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i
profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ
AMIDAMENT DIRECTE

10

FR611357

u

4,000

Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, 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 mecànics, en un pendent inferior al 25
%, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió
AMIDAMENT DIRECTE

11

FR66233B

u

12,000

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg
AMIDAMENT DIRECTE

12

FR721AK0

Num.

m2

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

u

1

01
05

FQ115F56

u

TOTAL Fórmula

6.432,000

Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de
diàmetre i 2.5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de
goma o cautxú
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol

[F]

6.432,000 C#*D#*E#*F#

6.432,000
TOTAL AMIDAMENT

FRZ22823

455,000

Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla
picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i
estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2

1

13

11

12,000

PRESSUPOST PAES VORERA POLIGON FERRERIA
MOBILIARI URBÀ

Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, amb
respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà, ancorat amb daus de formigó

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE
2

FQ11GC10

u

5,000

Cadira de llistons de fusta tropical, de 68 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat
incolor, amb respatller, suports i recolzabraços de fusta, col·locada amb fixacions mecàniques
AMIDAMENT DIRECTE

3

FQ210100

u

12,000

Paperera tipus Barcelona, model 600, circular de diàmetre 400 mm, de planxa d'acer perforada, estructura de
suport amb tub de diàmetre 40 mm, amb base d'ancoratge de platina i fixació mecànica al paviment
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3

1

01
06
01

H1411111

u

5,000

PRESSUPOST PAES VORERA POLIGON FERRERIA
SEGURETAT I SALUT
PROTECCIONS INDIVIDUALS

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE

2

H1422120

u

8,000

Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE

3

H1432012

u

5,000

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE

4

H1441201
Num.
1

u

Text

[C]

[D]

8,000

60,000

[E]

H145C002

u

H1456821

u

H1462242

u

H1474600

u

5,000

2,000

Parella de botes de seguretat 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, amb plantilles i
puntera metàl·liques
AMIDAMENT DIRECTE

8

480,000

Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç
AMIDAMENT DIRECTE

7

TOTAL Fórmula

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE

6

[F]

480,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

5,000

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405
Tipus

Traballador/dia

12

8,000

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

EUR
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9

H147N000

10

H1483132

Data: 29/04/21

u

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE

4,000

AMIDAMENT DIRECTE

5,000

Faixa de protecció dorslumbar

u

Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals
AMIDAMENT DIRECTE

11

H1489790

12

H1484110

13

H1485800

u

8,000

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

u

AMIDAMENT DIRECTE

8,000

AMIDAMENT DIRECTE

24,000

Samarreta de treball, de cotó

u

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE

14

H1487460

u

8,000

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
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3

1

01
06
02

HM31161J

u

8,000

PRESSUPOST PAES VORERA POLIGON FERRERIA
SEGURETAT I SALUT
PROTECCIONS COL·LECTIVES

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

2

H1532581
Num.

m2

Text

6,000

Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm
de gruix, amb el desmuntatge inclòs
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

10,000

[F]

5,000
TOTAL AMIDAMENT

3

H1533591
Num.

m2

Text

[C]

[D]

[E]

9,000

H16F1004

h

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

[F]

2,000
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm
de gruix, amb el desmuntatge inclòs
Tipus

1

13

TOTAL Fórmula

18,000 C#*D#*E#*F#
18,000

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3

1

01
06
03

H6AA2111

m

8,000

PRESSUPOST PAES VORERA POLIGON FERRERIA
SEGURETAT I SALUT
TANCAMENTS I DIVISORIES

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3

1

01
06
04

H15Z1001
Num.
1

h

800,000

PRESSUPOST PAES VORERA POLIGON FERRERIA
SEGURETAT I SALUT
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

Text

Tipus

1/4 hora per dia

[C]

[D]

[E]

[F]

H15Z2011
Num.
1

h

Text

Tipus

Per rases en calçada

HBC1KJ00

m

[C]

[D]

16,000

2,000

[E]

1

mes

HQU1521A

mes

HQU1H23A

mes

100,000

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
3,000

Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE

3

32,000

PRESSUPOST PAES VORERA POLIGON FERRERIA
SEGURETAT I SALUT
EQUIPAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE
2

TOTAL Fórmula

Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

01
06
05

HQU1A20A

[F]

32,000 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3

15,000

Senyaler

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL Fórmula

15,000 C#*D#*E#*F#

15,000
TOTAL AMIDAMENT

2

14

3,000

Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
EUR
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15

vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE
4

HQU1XM3A

mes

3,000

Lloguer mòdul prefabricat d'oficina de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE

5

HQU22301

u

3,000

Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

6

HQUA1100

u

8,000

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
AMIDAMENT DIRECTE

7

HQU25201

u

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

8

HQU27502

u

HQU2E001

u

HQUZM000

h

HQU1E350

u

HQU1B330

u

HQU1D390

u

1,000

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
AMIDAMENT DIRECTE

13

30,000

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
AMIDAMENT DIRECTE

12

1,000

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions
AMIDAMENT DIRECTE

11

2,000

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

10

3,000

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

9

2,000

1,000

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra
de 8x2,4 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 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE

2,000

EUR
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01
06
06

HG4243JD

u

HG42439H

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

u

HGD1222E

u

1

01
06
07

H141XM11

PA

2,000

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3

2,000

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0,3 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN, desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

3

16

PRESSUPOST PAES VORERA POLIGON FERRERIA
SEGURETAT I SALUT
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

AMIDAMENT DIRECTE
2

Pàg.:

4,000

PRESSUPOST PAES VORERA POLIGON FERRERIA
SEGURETAT I SALUT
ALTRES

Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut de l'obra. Previsió per a la seguretat en l'obra per a tasques
imprevistes.
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

EUR

10. QUADRE DE PREUS 1 I 2

19014u PE- MEMÒRIA

Pàgina 40 de 40

19014u Paes Vorera Poligon Ferreria

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 29/04/21

Pàg.:

1

2
CONJUNTS DE PARTIDES D'URBANITZACIÓ
2D
SANEJAMENT I CANALITZACIONS
2DB
POUS DE REGISTRE
2DB1
POUS DE REGISTRE D'OBRA DE FÀBRICA
______________________________________________________________________________________________________________
2DB1XMB7

u

Anivellar arqueta i tapa fins a situar-la a la nova cota d'acabat de paviments amb paret de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, totalment acabat.
(QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

42,35

€
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2

F
PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ
F2
DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21
DEMOLICIONS
F219
DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT
______________________________________________________________________________________________________________
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
(TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

3,80

€

F2193J05

m

Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

4,45

€

F2194AJ5

m2

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió
(CATORZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

14,36

€

F22
MOVIMENTS DE TERRES
F221
EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY
______________________________________________________________________________________________________________
F22113L2

m2

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

0,55

€

F221C472

m3

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió
(TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

3,87

€

F222
EXCAVACIONS DE RASES I POUS
______________________________________________________________________________________________________________
F2225121

m3

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora
(VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

8,42

€

F222F123

m3

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat
(TRENTA EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

30,90

€

F222H420

m3

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
(DEU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

10,66

€

F224
REPÀS I PICONATGE DE TALUSOS
______________________________________________________________________________________________________________
F2241010

m2

Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics
(UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

1,72

€
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F227
REPÀS I PICONATGE DE TERRES
______________________________________________________________________________________________________________
F227XM0F

m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 98% PM
(UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

1,61

€

F228
REBLIMENT I PICONATGE DE RASES
______________________________________________________________________________________________________________
F2285B0F

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

18,29

€

F24
TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA
F242
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A OBRA
______________________________________________________________________________________________________________
F2422067

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 5 i fins a 10 km
(SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

6,06

€

F244
CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA A OBRA
______________________________________________________________________________________________________________
F2441230

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials dins de l'obra, amb camió per a
transport de 7 t
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

2,52

€

F2R
GESTIÓ DE RESIDUS
F2RA
DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
______________________________________________________________________________________________________________
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)
(TRETZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

13,21

€

F2RA75A1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0.43 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

37,47

€

F2RA7LP1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

6,32

€
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F3
FONAMENTS I CONTENCIONS
F31
RASES I POUS
F315
FORMIGONAMENT DE RASES I POUS
______________________________________________________________________________________________________________
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
(SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

79,24

€

F9
PAVIMENTS
F93
BASES
F931
BASES DE TOT-U
______________________________________________________________________________________________________________
F931201F

m3

Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 95% del PM
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

24,12

€

F931XM1F

m2

Pav. terra altament estabilizada d'aportació ECO ´´SAULO SOLID´´ o equivalent, 10
cm.+150 lligant + 1,5 m. ample, a màquina.
Formació de paviment de terra d'aportació, amb molt alta estabilització SAULO SOLID, o equivalent, amb
mitjans manuals i mecànics, en recorreguts de més d'1,5 m. d'ample, d'acord amb les especificacions de l'article
5219E del plec de condicions tècniques particulars d'aquest projecte i les concrecions següents:
- gruix de 10 cm.
- Àrid de préstec, classificat i modificat a la granulometria específica i els percentatges de minerals adients.
- 150 kg/m3 de conglomerant ecologic SAULO SOLID
- mescla, totalment homogènia, de l'àrid aportat amb 1 kg/m3 d'una barreja en pols que contingui: silicat de sodi
42% + carbonat de sodi 19% + clorur de potassi 30% + sodi tri-polifosfat 9%.
Cal que l'empresa executora d'aquesta partida disposarà del procediment d'aplicació certificat.
Inclou:
- desplaçaments de l'equip mecànic, tècnic i humà, així com l'aplicació del procediment certificat d'acord al seu
protocol, independentment de la producció a realitzar.
- Formació de junt de paviment, de uns 4 mm d'amplària i de 10 cm de fondària,
amb mitjans mecànics.
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

24,70

€

F96
VORADES
F965
VORADES RECTES AMB PECES DE FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________
F96512D9

m

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó 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-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

23,40

€

F965EL07

m

Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció per a vianants tipus Tauló o equivalent de 20x8 cm,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN
1340, col·locada amb base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a
20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

21,22

€
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F97
RIGOLES
F974
RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT
______________________________________________________________________________________________________________
F97433EA

m

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
(SETZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

16,01

€

F9H
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
F9H1
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
______________________________________________________________________________________________________________
F9H11251

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada
(SEIXANTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

69,18

€

F9H11B51

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada
(SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

67,55

€

F9J
REGS SENSE GRANULATS
F9J1
REGS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS
______________________________________________________________________________________________________________
F9J12E40

m2

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

0,54

€

F9J13R20

m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1, amb dotació 0,5 kg/m2
(ZERO EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

0,34

€

FB
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
FBA
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
FBA1
MARQUES LONGITUDINALS
______________________________________________________________________________________________________________
FBA1F315

m

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R,
de 15 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització
(UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

1,24

€

FD
SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FD5
DRENATGES
FD5J
CAIXES PER A EMBORNALS
______________________________________________________________________________________________________________
FD5J525E

u

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mixt 1:2:10 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I
(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

145,70

€
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FDG
CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDGZ
MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
______________________________________________________________________________________________________________
FDGZU010

m

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora
(ZERO EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

0,33

€

FDK
PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDK2
PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
______________________________________________________________________________________________________________
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
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

58,44

€

FDK282GA

u

Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació
(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

125,90

€

FDK2EL02

u

Pericó centre de control de fàbrica de maó de 60x60x80 cm, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8,
sobre base drenant de graves.i reblert lateral amb terres de la mateixa excavació.Inclou tubs passamurs de 100
mm de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador ocultable i gravat del nom de la instal·lació i el logo de
l'Ajuntament.
(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

181,37

€

FDK3
PERICONS RECTANGULARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
______________________________________________________________________________________________________________
FDK3EL02

u

Pericó de 100x40x60 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigues, amb paret de maó calat, sobre
base drenant de graves, arrebossada, lliscada i impermeabilitzada. inclou tubs passamurs de 100 mm de
diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador ocultable. Dins de l'arqueta hi haurà un flexo de polzada, filtre i
una vàlvula antiretorn.

163,75

€

(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
FDKZ
ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS
______________________________________________________________________________________________________________
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
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)

48,07

€
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111,44

€

FF
TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
FFB
TUBS DE POLIETILÈ
FFB2
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA
______________________________________________________________________________________________________________
FFB27455

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa
(SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

6,73

€

FFB28455

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa
(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

8,55

€

FG
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
FG2
TUBS I CANALS
FG22
TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS
______________________________________________________________________________________________________________
FG22TH1K

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada
(DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

2,92

€

FG22TP1K

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada
(CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

5,08

€

FG3
CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
FG31
CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV
______________________________________________________________________________________________________________
FG313306

m

Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub
(UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

1,65

€

FG319554

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x
6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

4,46

€
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FG38
CONDUCTORS DE COURE NUS
______________________________________________________________________________________________________________
FG380902

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment
(SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

7,52

€

FGD
ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA
FGD2
PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA
______________________________________________________________________________________________________________
FGD2322D

u

Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

54,99

€

FGZZ
Familia GZZ
______________________________________________________________________________________________________________
FGZZXM02

u

Redacció del projecte de legalització elèctrica de baixa tensió per a instal·lació d'enllumenat públic; visat per un
col·legi professional incloent el certificat final d'obra; verificacions i proves, estudi lluminotècnic, legalització,
presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària; pagament de taxes, posada en servei i
lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs. Partida a justificar

1.000,00

€

1.000,00

€

(MIL EUROS)
FGZZXM03

u

Tramits amb companyia elèctrica per a la connexió d'escomesa de BT i connexió amb quadre elèctric. Inclou
obra civil. Partida a justificar.
(MIL EUROS)

FH
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
FHM
ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS
FHM1
COLUMNES
______________________________________________________________________________________________________________
FHM1XM01

u

Conjunt lumínic tipus LEDME simple de ROURA o equivalent, acabat oxidat, la llumenera conté 16 làmpades
LED de 3000º k per un total de 32 w de potència, 0,70A, amb suport d'acer estructural de 4,20 m d'alçària, amb
tractament de protecció anticorrosiva i antiorins de la base, col·locada sobre dau de formigó. Inclou, també, la
instal·lació interior del punt de llum amb caixa de connexions i fussibles (tipus COFRED) i tot el material i ma
d'obra per a deixar el fanal completament instal·lat
(MIL DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

1.287,59

€

FHM1XM02

u

Conjunt lumínic tipus LEDME doble de ROURA o equivalent, acabat oxidat, cada llumenera conté 16 làmpades
LED de 3000º k per un total de 32 w de potència, 0,70A, amb suports d'acer estructural de 4,20 m d'alçària, amb
tractament de protecció anticorrosiva i antiorins de la base, col·locada sobre dau de formigó. Inclou, també, la
instal·lació interior dels punts de llum amb caixa de connexions i fussibles (tipus COFRED) i tot el material i ma
d'obra per a deixar el fanal completament instal·lat
(MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

1.855,67

€
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FJ
EQUIPS PER A INSTAL.LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES
FJM
ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ
FJMZ
ELEMENTS ESPECIALS PER A MESURA, CONTROL I REGULACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________
FJMZUZ20

u

Connexió a la xarxa general amb escomesa de 2,5 m3/h. Inclou els drets de la companyia, el comptador
volumètric , el ramal, connexions, permisos i accessoris. Partida alçada a justificar
(MIL TRES-CENTS VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

1.308,62

€

FJS
EQUIPS PER A REG
FJS1
BOQUES DE REG
______________________________________________________________________________________________________________
FJS1U001

u

Boca de reg homologades per Parcs i Jardins de Montcada i Reixac ,amb cos de llautó, rosca d'entrada d'1''1/4 i
ràcord de connexió de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa,especificant “ Reg Parcs i Jardins “. vàlvula de
tancament amb junt EPDM i amb petit material d'acer inoxidable per a connexió amb la canonada,
instal·lada.L’alimentació hidràulica s’efectuarà de la xarxa primària per a cada una d’elles amb una canonada de
50 mm de diàmetre.

184,26

€

(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
FJS5
GOTEJADORS
______________________________________________________________________________________________________________
FJS5A762

u

Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33
cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït
dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa
inclosos
(DOTZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

12,15

€

FJS5A766

u

Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33
cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, amb el tub introduït
dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa
inclosos
(QUINZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

15,07

€

FJS5R201

u

Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1'' de diàmetre, intal·lada en
pericó
(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

12,65

€

FJS5R202

u

Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1'' de diàmetre, intal·lada en pericó
(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

12,69

€

FJSA
PROGRAMADORS
______________________________________________________________________________________________________________
FJSAXM30

u

Programador autonom de reg amb alimentació a 9 V, TBOSS-II sistema de programació per teclat via radio,
preu alt, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als
elements gobernats, programat i comprovat
(TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

314,70

€
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FJSB
ELECTROVÀLVULES
______________________________________________________________________________________________________________
FJSB1211

u

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una
pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors
estancs
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

53,88

€

FN
INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ
FN3
VÀLVULES DE BOLA
FN31
VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES, MANUALS, ROSCADES
______________________________________________________________________________________________________________
FN316324

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar
de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada
(TRENTA-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

35,17

€

FN7
VÀLVULES DE REGULACIÓ
FN74
VÀLVULES REDUCTORES DE PRESSIÓ ROSCADES
______________________________________________________________________________________________________________
FN74U81X

u

Subministrament i col·locació de regulador de pressió de 10 atm. a 0,5 atm. i filtre metàl·lic de 300 micres.
(NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

94,81

€

FNE
FILTRES
FNER
FILTRES PER A INSTAL·LACIONS DE REG
______________________________________________________________________________________________________________
FNER1481

u

Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh,
amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat
(CENT TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

103,08

€

FQ
MOBILIARI URBÀ
FQ1
BANCS
FQ11
BANCS DE FUSTA
______________________________________________________________________________________________________________
FQ115F56

u

Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, amb
respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà, ancorat amb daus de formigó
(TRES-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

321,86

€

FQ11GC10

u

Cadira de llistons de fusta tropical, de 68 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat
incolor, amb respatller, suports i recolzabraços de fusta, col·locada amb fixacions mecàniques
(DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

204,35

€
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FQ2
PAPERERES
FQ21
PAPERERES TRABUCABLES
______________________________________________________________________________________________________________
FQ210100

u

Paperera tipus Barcelona, model 600, circular de diàmetre 400 mm, de planxa d'acer perforada, estructura de
suport amb tub de diàmetre 40 mm, amb base d'ancoratge de platina i fixació mecànica al paviment
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

68,91

€

FR
JARDINERIA
FR3
CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS
FR3P
APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA
______________________________________________________________________________________________________________
FR3P2112

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals
(CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

51,40

€

FR4
SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES
FR43
SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (FAGUS A LIRIODENDRUM)
______________________________________________________________________________________________________________
FR43442A

u

Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51
cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ
(SETANTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

77,13

€

FR44
SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS)
______________________________________________________________________________________________________________
FR44XM5P

u

Subministrament de Prunus spinosa d'alçària de 100 a 150 cm, en contenidor d'3 l
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

4,58

€

FR45
SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (QUERCUS A ZELKOVA)
______________________________________________________________________________________________________________
FR45BJ2A

u

Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i
profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ
(CENT DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

102,26

€

FR45E22A

u

Subministrament de Zelkova serrata de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i
profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ
(CENT DISSET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

117,60

€

FR45XM5L

u

Subministrament de Salix atrocinera d'alçària de 100 a 150 cm, en contenidor de 5 l
(SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

7,38

€
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Subministrament de Tamarix galicia d'alçària de 100 a 150 cm, en contenidor de 5 l
(SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

Pàg.:

7,52

12

€

FR4B
SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (CARYOPTERIS A CORTADERIA)
______________________________________________________________________________________________________________
FR4BXM1D

u

Subministrament de Cornus sanguinea d'alçària de 100 a 150 cm, en contenidor d'3 l
(CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

5,88

€

FR4J
SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (SYZGIUM A ZOYSIA)
______________________________________________________________________________________________________________
FR4JXM36

u

Subministrament de Vitex agnus-castus d'alçària de 100 a 150 cm, en contenidor de 4 l
(SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

6,82

€

FR6
PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES
FR61
PLANTACIÓ D'ARBRES PLANIFOLIS
______________________________________________________________________________________________________________
FR611357

u

Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, 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 mecànics, en un pendent inferior al 25
%, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

54,35

€

FR66
PLANTACIÓ D'ARBUSTS I ARBRES DE PETIT FORMAT
______________________________________________________________________________________________________________
FR66233B

u

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg
(SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

7,54

€

FR7
IMPLANTACIÓ DE GESPA
FR72
IMPLANTACIÓ DE GESPA PER HIDROSEMBRA
______________________________________________________________________________________________________________
FR721AK0

m2

Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla
picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i
estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2
(UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

1,09

€

FRZ
OPERACIONS AUXILIARS
FRZ2
ASPRATGES
______________________________________________________________________________________________________________
FRZ22823

u

Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de
diàmetre i 2.5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de
goma o cautxú
(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

26,92

€
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G
PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
G2
DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G22
MOVIMENTS DE TERRES
G222
EXCAVACIONS DE RASES, POUS I FONAMENTS
______________________________________________________________________________________________________________
G222XM21

PA

Partida alçada a justificar per a l'execució de cales d'inspecció cada 30m, de fins a 4 m de fondària per a
localització de serveis afectats, en terreny compacte, amb mitjans mecànics. Amb tots els medis de seguretat i
salut necessaris.
(TRES MIL VUIT-CENTS EUROS)

3.800,00

€

G222XM22

u

Jornada d'equip de localització de serveis mitjançant Georadar. Inclou conductor, desplaçament, interpretació de
dades i informe de conclusions.
(VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)

850,00

€

G4
ESTRUCTURES
G4D
ENCOFRATS
G4DC
ENCOFRATS PER A LLOSES
______________________________________________________________________________________________________________
G4DCXM00

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, amb tauler de fusta de pi. Inclou ´´berengeno´´ d'1 cm.
(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

29,64

€

G9
FERMS I PAVIMENTS
G9G
PAVIMENTS DE FORMIGÓ
G9GA
PAVIMENTS DE FORMIGÓ VIBRAT
______________________________________________________________________________________________________________
G9GAXM35

m3

Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P/10/I+F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F, escampat des de camió, estesa i
vibratge amb regle vibratori, acabat fratassat mecànico-manual. Acabat superficial amb disolució àcida aquosa
de sals metàl·liques. Inclou execució i marcatge de zona per a invidents amb REAS de diametre 16, segons
especificacions de direcció executiu.
(NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

99,50

€
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H
PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT
H1
PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL
H14
PROTECCIONS INDIVIDUALS
H141
PROTECCIONS DEL CAP
______________________________________________________________________________________________________________
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 SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

5,69

€

H141XM11

PA

Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut de l'obra. Previsió per a la seguretat en l'obra per a tasques
imprevistes.
(MIL CINC-CENTS NORANTA EUROS)

1.590,00

€

H142
PROTECCIONS DE L'APARELL OCULAR
______________________________________________________________________________________________________________
H1422120

u

Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
(SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

6,40

€

H143
PROTECCIONS DE L'APARELL AUDITIU
______________________________________________________________________________________________________________
H1432012

u

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

18,42

€

H144
PROTECCIONS DE L'APARELL RESPIRATORI
______________________________________________________________________________________________________________
H1441201

u

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

0,67

€

H145
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS
______________________________________________________________________________________________________________
H1456821

u

Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç
(TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

H145C002

u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

36,86

€

7,99

€
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H146
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS
______________________________________________________________________________________________________________
H1462242

u

Parella de botes de seguretat 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, amb plantilles i
puntera metàl·liques
(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

25,89

€

H147
PROTECCIONS DEL COS
______________________________________________________________________________________________________________
H1474600

u

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
(CATORZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

14,71

€

H147N000

u

Faixa de protecció dorslumbar
(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

22,57

€

H148
ROBA DE TREBALL
______________________________________________________________________________________________________________
H1483132

u

Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals
(SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

7,40

€

H1484110

u

Samarreta de treball, de cotó
(DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

2,76

€

H1485800

u

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
(QUINZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

15,03

€

H1487460

u

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0.4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340
(SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

6,83

€

H1489790

u

Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

12,76

€

H15
PROTECCIONS COL·LECTIVES
H153
PROTECCIONS PUNTUALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES
______________________________________________________________________________________________________________
H1532581

m2

Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm
de gruix, amb el desmuntatge inclòs
(CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

5,28

€
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7,05

16

€

H15Z
ELEMENTS AUXILIARS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES
______________________________________________________________________________________________________________
H15Z1001

h

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

45,41

€

H15Z2011

h

Senyaler
(VINT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

20,66

€

H16
MESURES PREVENTIVES
H16F
CONTROL DE LA SEGURETAT A L'OBRA I FORMACIÓ DEL PERSONAL
______________________________________________________________________________________________________________
H16F1004

h

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(VINT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

20,66

€

H6
TANCAMENTS I DIVISÒRIES
H6A
TANCAMENTS DE MALLES METÀL.LIQUES
H6AA
TANCAMENTS DE MALLA D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________
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 VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

2,82

€

HB
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL
HBC
ABALISAMENT
HBC1
ABALISAMENT
______________________________________________________________________________________________________________
HBC1KJ00

m

Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs
(SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

6,50

€

HG
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
HG4
APARELLS DE PROTECCIÓ
HG42
INTERRUPTORS DIFERENCIALS
______________________________________________________________________________________________________________
HG42439H

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0,3 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN, desmuntatge inclòs
(SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

76,82

€
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HG4243JD

u

Data: 29/04/21

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs
(CENT SETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

Pàg.:

116,95

17

€

HGD
ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA
HGD1
PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA
______________________________________________________________________________________________________________
HGD1222E

u

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs
(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

26,66

€

HM
INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
HM3
EXTINTORS
HM31
EXTINTORS
______________________________________________________________________________________________________________
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-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

41,89

€

HQ
EQUIPAMENTS
HQU
EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA
HQU1
MÒDULS PREFABRICATS
______________________________________________________________________________________________________________
HQU1521A

mes

Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
(CENT ONZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

111,50

€

HQU1A20A

mes

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
(VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

89,62

€

HQU1B330

u

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 VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

229,40

€
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HQU1D390

u

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra
de 8x2,4 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 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
(DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

229,40

€

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 VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

229,40

€

HQU1H23A

mes

Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
(NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

97,77

€

HQU1XM3A

mes

Lloguer mòdul prefabricat d'oficina de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
(NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

97,77

€

HQU2
MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA
______________________________________________________________________________________________________________
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 ONZE CÈNTIMS)

59,11

€

HQU25201

u

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

13,62

€

HQU27502

u

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
(DISSET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

17,83

€

HQU2E001

u

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
(SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

79,59

€

HQUA
EQUIPAMENT MÈDIC
______________________________________________________________________________________________________________
HQUA1100

u

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
(CENT UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

101,04

€
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HQUZ
ELEMENTS AUXILIARS PER A EQUIPAMENTS DE PERSONAL D'OBRA
______________________________________________________________________________________________________________
HQUZM000

h

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions
(VINT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

20,66

€
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M
PARTIDES D'OBRA DE REPARACIÓ-MANTENIMENT D'URBANIT
M2
DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
M21
DEMOLICIONS
M21B
ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________
M21BEL01

u

Desmuntatge per a recol·locació posterior de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o
sobre parament vertical, de superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans
manuals i aplec. Inclou el desmuntatge del peu de suport.
(NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

9,56

€

MB
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
MBB
SENYALITZACIÓ VERTICAL
MBBY
COL·LOCACIÓ DE SENYALITZACIÓ VERTICAL
______________________________________________________________________________________________________________
MBBYEL01

u

Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, muntada sobre suport de peu o sobre
paraments verticals, de superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans
manuals. Inclou el muntage del peu de suport.
(ONZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

11,94

€
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S
SERVEIS AFECTATS
SE
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
SE4
ARMARIS, CAIXES I QUADRES
SE41
ARMARIS
______________________________________________________________________________________________________________
SE41XM31

u

Armari modelo Monolit-2 amb 4 sortides i diferencial rearmable amb telegestió. L'armari inclou:
- Xapa d'acer inoxidable Aisi304 pintada amb Ral7021
- Armari amb 2 portes i dimensions (1850x520x520mm). Armari a doble cara. Portes reversibles.
- Mòdul d'abonat i escomesa+ CS independents.
- Tancaments antivandàlics de triple acció.
- Escomesa normalitzada per la compayia Elèctrica. Caixa de seccionament CS400 normalitzada.
- Interruptor general automàtic i interruptor manual de maniobra M-o-A.
- Muntatge sobre caixa doble aillament. Conjunt IP65 IKlO.
- 4 Sortides protegides per magnetotermic IV i diferencial amb rearmament automàtic SI amb temporització i
sensibilitat regulable.
Sistema de telegestión Citilux con comunicaciones Gsm. Incluye tratos de medida y
accesorios com. Alumbrado interior y enchufe tipo schuko protegido.
Protector de sobretensiones permanentes y transitorias clase 11.
Incluye zócalo y bancada 300mm inox. anclaje armario.
. Protector de sobretensions permanents. Inclou tot el material necessari per a deixar-ho totalment instal.lat,
connectat i provat i l'obra civil necessària.
(VUIT MIL CINC-CENTS DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

8.502,15

€
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2
CONJUNTS DE PARTIDES D'URBANITZACIÓ
2D
SANEJAMENT I CANALITZACIONS
2DB
POUS DE REGISTRE
2DB1
POUS DE REGISTRE D'OBRA DE FÀBRICA
______________________________________________________________________________________________________________
2DB1XMB7

u

Anivellar arqueta i tapa fins a situar-la a la nova cota d'acabat de paviments amb paret de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, totalment acabat.
Sense descomposició

42,35

€

42,35000

€

F
PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ
F2
DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21
DEMOLICIONS
F219
DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT
______________________________________________________________________________________________________________
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
Altres conceptes

F2193J05

m

Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió
Altres conceptes

F2194AJ5

m2

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió
Altres conceptes

3,80

€

3,80000

€

4,45

€

4,45000

€

14,36

€

14,36000

€

F22
MOVIMENTS DE TERRES
F221
EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY
______________________________________________________________________________________________________________
F22113L2

m2

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

F221C472

m3

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió
Altres conceptes

0,55

€

0,55000

€

3,87

€

3,87000

€

F222
EXCAVACIONS DE RASES I POUS
______________________________________________________________________________________________________________
F2225121

m3

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora
Altres conceptes

8,42

€

8,42000

€
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F222F123

m3

Data: 29/04/21

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat
Altres conceptes

F222H420

m3

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
Altres conceptes

Pàg.:

2

30,90

€

30,90000

€

10,66

€

10,66000

€

F224
REPÀS I PICONATGE DE TALUSOS
______________________________________________________________________________________________________________
F2241010

m2

Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics
Altres conceptes

1,72

€

1,72000

€

F227
REPÀS I PICONATGE DE TERRES
______________________________________________________________________________________________________________
F227XM0F

m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 98% PM
Altres conceptes

1,61

€

1,61000

€

F228
REBLIMENT I PICONATGE DE RASES
______________________________________________________________________________________________________________
F2285B0F

m3

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

18,29

€

Altres conceptes

18,29000

€

F24
TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA
F242
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A OBRA
______________________________________________________________________________________________________________
F2422067

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 5 i fins a 10 km

6,06

€

Altres conceptes

6,06000

€

F244
CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA A OBRA
______________________________________________________________________________________________________________
F2441230

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials dins de l'obra, amb camió per a
transport de 7 t
Altres conceptes

2,52

€

2,52000

€

F2R
GESTIÓ DE RESIDUS
F2RA
DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
______________________________________________________________________________________________________________
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)
B2RA61H0

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

13,21

€

13,20950

€

0,00050

€
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F2RA75A1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0.43 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA75A1

F2RA7LP1

m3

Data: 29/04/21

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0.43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA7LP1

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes

Pàg.:

3

37,47

€

37,46590

€

0,00410

€

6,32

€

6,32000

€

0,00000

€

F3
FONAMENTS I CONTENCIONS
F31
RASES I POUS
F315
FORMIGONAMENT DE RASES I POUS
______________________________________________________________________________________________________________
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
B065960B

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

79,24

€

74,05200

€

5,18800

€

F9
PAVIMENTS
F93
BASES
F931
BASES DE TOT-U
______________________________________________________________________________________________________________
F931201F

m3

Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 95% del PM
B0111000
B0372000

Aigua
Tot-u artificial
Altres conceptes

F931XM1F

m2

Pav. terra altament estabilizada d'aportació ECO ´´SAULO SOLID´´ o equivalent, 10
cm.+150 lligant + 1,5 m. ample, a màquina.
Formació de paviment de terra d'aportació, amb molt alta estabilització SAULO SOLID, o equivalent, amb
mitjans manuals i mecànics, en recorreguts de més d'1,5 m. d'ample, d'acord amb les especificacions de l'article
5219E del plec de condicions tècniques particulars d'aquest projecte i les concrecions següents:
- gruix de 10 cm.
- Àrid de préstec, classificat i modificat a la granulometria específica i els percentatges de minerals adients.
- 150 kg/m3 de conglomerant ecologic SAULO SOLID
- mescla, totalment homogènia, de l'àrid aportat amb 1 kg/m3 d'una barreja en pols que contingui: silicat de sodi
42% + carbonat de sodi 19% + clorur de potassi 30% + sodi tri-polifosfat 9%.
Cal que l'empresa executora d'aquesta partida disposarà del procediment d'aplicació certificat.
Inclou:
- desplaçaments de l'equip mecànic, tècnic i humà, així com l'aplicació del procediment certificat d'acord al seu
protocol, independentment de la producció a realitzar.
- Formació de junt de paviment, de uns 4 mm d'amplària i de 10 cm de fondària,
amb mitjans mecànics.
Sense descomposició

24,12

€

0,08150
17,79050
6,24800

€
€
€

24,70

€

24,70000

€
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F96
VORADES
F965
VORADES RECTES AMB PECES DE FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________
F96512D9

m

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
B06NN14C
B0710250
B96512D0

F965EL07

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
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2
Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340
Altres conceptes

Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció per a vianants tipus Tauló o equivalent de 20x8 cm,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN
1340, col·locada amb base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a
20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
B0710250
B06NN14C
B96513C0

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2
Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340
Altres conceptes

23,40

€

3,72911

€

0,06560

€

4,57800

€

15,02729

€

21,22

€

0,06560

€

2,57180

€

3,76950

€

14,81310

€

F97
RIGOLES
F974
RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT
______________________________________________________________________________________________________________
F97433EA

m

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
B97423E1
B0710150
B051E201

Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2
Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs
Altres conceptes

16,01

€

5,33280
0,64525

€
€

0,24024
9,79171

€
€

F9H
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
F9H1
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
______________________________________________________________________________________________________________
F9H11251

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada
B9H11251

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític
Altres conceptes

69,18

€

54,70000

€

14,48000

€
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Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada
B9H11B51

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític
Altres conceptes

Pàg.:
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67,55

€

53,07000

€

14,48000

€

F9J
REGS SENSE GRANULATS
F9J1
REGS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS
______________________________________________________________________________________________________________
F9J12E40

m2

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2
B0552460

F9J13R20

m2

Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus
C50BF5 IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%
Altres conceptes

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1, amb dotació 0,5 kg/m2
B0552420

Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1
Altres conceptes

0,54

€

0,39000

€

0,15000

€

0,34

€

0,16000
0,18000

€
€

FB
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
FBA
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
FBA1
MARQUES LONGITUDINALS
______________________________________________________________________________________________________________
FBA1F315

m

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R,
de 15 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització
BBA1M100
BBA15100

Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec
Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de color blanc, per a marques vials
Altres conceptes

1,24

€

0,08874
0,62883
0,52243

€
€
€

FD
SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FD5
DRENATGES
FD5J
CAIXES PER A EMBORNALS
______________________________________________________________________________________________________________
FD5J525E

u

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mixt 1:2:10 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I
B0F1D2A1
B064300C
B0512401
B0111000

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1
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
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs
Aigua
Altres conceptes

145,70

€

14,39991

€

6,04296

€

0,95036
0,00489
124,30188

€
€
€
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FDG
CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDGZ
MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
______________________________________________________________________________________________________________
FDGZU010

m

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora
BDGZU010

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

0,33

€

0,11220
0,21780

€
€

FDK
PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDK2
PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
______________________________________________________________________________________________________________
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
B0330020
BDK21495

FDK282GA

u

Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació
B0F1K2A1
B0512401
B0111000

FDK2EL02

u

Grava de pedrera, per a drens
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis
Altres conceptes

Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs
Aigua
Altres conceptes

Pericó centre de control de fàbrica de maó de 60x60x80 cm, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8,
sobre base drenant de graves.i reblert lateral amb terres de la mateixa excavació.Inclou tubs passamurs de 100
mm de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador ocultable i gravat del nom de la instal·lació i el logo de
l'Ajuntament.
B0F1K2A1
B0512401
B0111000
BDKZHJB0

Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs
Aigua
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124
Altres conceptes

58,44

€

1,68545
14,47000

€
€

42,28455

€

125,90

€

13,77548

€

0,43386
0,00326
111,68740

€
€
€

181,37

€

13,77548

€

0,43386
0,00326
90,72000

€
€
€

76,43740

€

FDK3
PERICONS RECTANGULARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
______________________________________________________________________________________________________________
FDK3EL02

u

Pericó de 100x40x60 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigues, amb paret de maó calat, sobre
base drenant de graves, arrebossada, lliscada i impermeabilitzada. inclou tubs passamurs de 100 mm de
diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador ocultable. Dins de l'arqueta hi haurà un flexo de polzada, filtre i
una vàlvula antiretorn.

Sense descomposició

163,75

€

163,75000

€
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FDKZ
ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS
______________________________________________________________________________________________________________
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
B0710150
BDKZH9B0

FDKZHJB4

u

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

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
B0710150
BDKZHJB0

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124
Altres conceptes

48,07

€

0,10925

€

31,99000

€

15,97075

€

111,44

€

0,18094

€

90,72000

€

20,53906

€

FF
TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
FFB
TUBS DE POLIETILÈ
FFB2
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA
______________________________________________________________________________________________________________
FFB27455

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa
BFB27400
BFWB2705
BFYB2705

FFB28455

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2
Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió
Altres conceptes

Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa
BFB28400
BFWB2805
BFYB2805

Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2
Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió
Altres conceptes

6,73

€

1,11180

€

1,65900

€

0,14000

€

3,81920

€

8,55

€

1,71360

€

2,32800

€

0,21000

€

4,29840

€
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FG
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
FG2
TUBS I CANALS
FG22
TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS
______________________________________________________________________________________________________________
FG22TH1K

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada
BG22TH10

FG22TP1K

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
Altres conceptes

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada
BG22TP10

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

2,92

€

1,63200

€

1,28800

€

5,08

€

3,55980

€

1,52020

€

FG3
CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
FG31
CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV
______________________________________________________________________________________________________________
FG313306

m

Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub
BG313300

FG319554

m

Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x2,5 mm2
Altres conceptes

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x
6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub
BG319550

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC
Altres conceptes

1,65

€

0,93840
0,71160

€
€

4,46

€

2,55000

€

1,91000

€

FG38
CONDUCTORS DE COURE NUS
______________________________________________________________________________________________________________
FG380902

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment
BG380900
BGW38000

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2
Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus
Altres conceptes

7,52

€

1,31580
0,33000
5,87420

€
€
€

FGD
ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA
FGD2
PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA
______________________________________________________________________________________________________________
FGD2322D

u

Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada
BGD23220
BGYD2000

Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de
gruix
Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra
Altres conceptes

54,99

€

42,94000

€

4,12000
7,93000

€
€
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FGZZ
Familia GZZ
______________________________________________________________________________________________________________
FGZZXM02

u

Redacció del projecte de legalització elèctrica de baixa tensió per a instal·lació d'enllumenat públic; visat per un
col·legi professional incloent el certificat final d'obra; verificacions i proves, estudi lluminotècnic, legalització,
presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària; pagament de taxes, posada en servei i
lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs. Partida a justificar

Sense descomposició
FGZZXM03

u

Tramits amb companyia elèctrica per a la connexió d'escomesa de BT i connexió amb quadre elèctric. Inclou
obra civil. Partida a justificar.

Sense descomposició

1.000,00

€

1.000,00000

€

1.000,00

€

1.000,00000

€

FH
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
FHM
ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS
FHM1
COLUMNES
______________________________________________________________________________________________________________
FHM1XM01

u

Conjunt lumínic tipus LEDME simple de ROURA o equivalent, acabat oxidat, la llumenera conté 16 làmpades
LED de 3000º k per un total de 32 w de potència, 0,70A, amb suport d'acer estructural de 4,20 m d'alçària, amb
tractament de protecció anticorrosiva i antiorins de la base, col·locada sobre dau de formigó. Inclou, també, la
instal·lació interior del punt de llum amb caixa de connexions i fussibles (tipus COFRED) i tot el material i ma
d'obra per a deixar el fanal completament instal·lat
BHWM1000
B064500C
BHM1EL01

FHM1XM02

u

Part proporcional d'accessoris per a columnes
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
Conjunt lumínic tipus LEDME simple de ROURA o equivalent, acabat oxidat, la llumenera
conté 16 làmpades LED de 3000º k per un total de 32 w de potència, amb suport d'acer
estructural de 4,20 m d'alçària, amb tractament de protecció antiorins de la base, col·locada
sobre dau de formigó
Altres conceptes

Conjunt lumínic tipus LEDME doble de ROURA o equivalent, acabat oxidat, cada llumenera conté 16 làmpades
LED de 3000º k per un total de 32 w de potència, 0,70A, amb suports d'acer estructural de 4,20 m d'alçària, amb
tractament de protecció anticorrosiva i antiorins de la base, col·locada sobre dau de formigó. Inclou, també, la
instal·lació interior dels punts de llum amb caixa de connexions i fussibles (tipus COFRED) i tot el material i ma
d'obra per a deixar el fanal completament instal·lat
BHWM1000
B064500C
BHM1EL01

Part proporcional d'accessoris per a columnes
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
Conjunt lumínic tipus LEDME simple de ROURA o equivalent, acabat oxidat, la llumenera
conté 16 làmpades LED de 3000º k per un total de 32 w de potència, amb suport d'acer
estructural de 4,20 m d'alçària, amb tractament de protecció antiorins de la base, col·locada
sobre dau de formigó
Altres conceptes

1.287,59

€

140,17500
20,28609

€
€

1.052,00000

€

75,12891

€

1.855,67

€

140,17500
20,28609

€
€

1.620,08000

€

75,12891

€
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FJ
EQUIPS PER A INSTAL.LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES
FJM
ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ
FJMZ
ELEMENTS ESPECIALS PER A MESURA, CONTROL I REGULACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________
FJMZUZ20

u

Connexió a la xarxa general amb escomesa de 2,5 m3/h. Inclou els drets de la companyia, el comptador
volumètric , el ramal, connexions, permisos i accessoris. Partida alçada a justificar
BJMZUZ20
BJMZUZ21
BJMZUZ22

Drets de la companyia per a escomesa de 2m3/h fins a menys de 4 m3/h
Ramal d'escomesa interna de 20 mm
Drets de subministrament, fiança, import del comptador, quota anual de conservació
Altres conceptes

1.308,62

€

748,44000
357,59000
202,59000
0,00000

€
€
€
€

FJS
EQUIPS PER A REG
FJS1
BOQUES DE REG
______________________________________________________________________________________________________________
FJS1U001

u

Boca de reg homologades per Parcs i Jardins de Montcada i Reixac ,amb cos de llautó, rosca d'entrada d'1''1/4 i
ràcord de connexió de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa,especificant “ Reg Parcs i Jardins “. vàlvula de
tancament amb junt EPDM i amb petit material d'acer inoxidable per a connexió amb la canonada,
instal·lada.L’alimentació hidràulica s’efectuarà de la xarxa primària per a cada una d’elles amb una canonada de
50 mm de diàmetre.

BJS1UZ10
BJS1U001

Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada
Boca de reg amb cos de llautó, rosca d'entrada d'1''1/4 i ràcord de connexió de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM
Altres conceptes

184,26

€

30,00000
117,52000

€
€

36,74000

€

FJS5
GOTEJADORS
______________________________________________________________________________________________________________
FJS5A762

u

Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33
cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït
dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa
inclosos
BD5A2600
BFYB2305
BJS51760

FJS5A766

u

Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de diàmetre
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió
Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable
Altres conceptes

Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33
cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, amb el tub introduït
dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa
inclosos
BD5A2600
BJS51760
BFYB2305

Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de diàmetre
Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió
Altres conceptes

12,15

€

2,22000
0,02400

€
€

3,63000

€

6,27600

€

15,07

€

3,33000
5,44500

€
€

0,02400

€

6,27100

€
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FJS5R201

u

Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1'' de diàmetre, intal·lada en
pericó
BJS5R200

FJS5R202

u

Data: 29/04/21

Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a instal·lacio de reg per degoteig, de material
plàstic, de 1'' de diàmetre
Altres conceptes

Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1'' de diàmetre, intal·lada en pericó
BJS5R200

Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a instal·lacio de reg per degoteig, de material
plàstic, de 1'' de diàmetre
Altres conceptes

Pàg.:
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12,65

€

6,23000

€

6,42000

€

12,69

€

6,23000

€

6,46000

€

FJSA
PROGRAMADORS
______________________________________________________________________________________________________________
FJSAXM30

u

Programador autonom de reg amb alimentació a 9 V, TBOSS-II sistema de programació per teclat via radio,
preu alt, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als
elements gobernats, programat i comprovat
BJSA3022

Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via radio, preu
alt, per a un nombre màxim de 2 estacions
Altres conceptes

314,70

€

293,94000

€

20,76000

€

FJSB
ELECTROVÀLVULES
______________________________________________________________________________________________________________
FJSB1211

u

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una
pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors
estancs
BJSWE100
BJSB1210

Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´
Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide
de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal
Altres conceptes

53,88

€

3,49000
31,12000

€
€

19,27000

€

FN
INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ
FN3
VÀLVULES DE BOLA
FN31
VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES, MANUALS, ROSCADES
______________________________________________________________________________________________________________
FN316324

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar
de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada
BN316320

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 1´´, de 10 bar de PN i preu alt
Altres conceptes

35,17

€

20,84000

€

14,33000

€

FN7
VÀLVULES DE REGULACIÓ
FN74
VÀLVULES REDUCTORES DE PRESSIÓ ROSCADES
______________________________________________________________________________________________________________
FN74U81X

u

Subministrament i col·locació de regulador de pressió de 10 atm. a 0,5 atm. i filtre metàl·lic de 300 micres.
Sense descomposició

94,81

€

94,81000

€
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FNE
FILTRES
FNER
FILTRES PER A INSTAL·LACIONS DE REG
______________________________________________________________________________________________________________
FNER1481

u

Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh,
amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat
BNER1481

Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant
d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat
Altres conceptes

103,08

€

91,98000

€

11,10000

€

FQ
MOBILIARI URBÀ
FQ1
BANCS
FQ11
BANCS DE FUSTA
______________________________________________________________________________________________________________
FQ115F56

u

Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, amb
respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà, ancorat amb daus de formigó
BQ115F55

FQ11GC10

u

Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 9 llistons de
2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà
Altres conceptes

Cadira de llistons de fusta tropical, de 68 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat
incolor, amb respatller, suports i recolzabraços de fusta, col·locada amb fixacions mecàniques
BQ11GC10

Cadira de llistons de fusta tropical, de 68 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i
hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i recolzabraços de fusta
Altres conceptes

321,86

€

247,90000

€

73,96000

€

204,35

€

179,93000

€

24,42000

€

FQ2
PAPERERES
FQ21
PAPERERES TRABUCABLES
______________________________________________________________________________________________________________
FQ210100

u

Paperera tipus Barcelona, model 600, circular de diàmetre 400 mm, de planxa d'acer perforada, estructura de
suport amb tub de diàmetre 40 mm, amb base d'ancoratge de platina i fixació mecànica al paviment
BQ210001

Paperera tipus Barcelona, model 600, circular de diàmetre 400 mm, de planxa d'acer
perforada, estructura de suport tub diàmetre 40 mm, amb base d'ancoratge de platina i tacs
spit de fixació a paviment, color a escollir
Altres conceptes

68,91

€

61,61000

€

7,30000

€

FR
JARDINERIA
FR3
CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS
FR3P
APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA
______________________________________________________________________________________________________________
FR3P2112

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals
BR3P2110

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel
Altres conceptes

51,40

€

41,79945

€

9,60055

€
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FR4
SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES
FR43
SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (FAGUS A LIRIODENDRUM)
______________________________________________________________________________________________________________
FR43442A

u

Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51
cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ
BR43442A

Fraxinus angustifolia de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i
profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ
Altres conceptes

77,13

€

77,13000

€

0,00000

€

FR44
SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS)
______________________________________________________________________________________________________________
FR44XM5P

u

Subministrament de Prunus spinosa d'alçària de 100 a 150 cm, en contenidor d'3 l
BR44FP5P

Prunus spinosa d'alçària de 60 a 80 cm en contenidor d'1,5 l
Altres conceptes

4,58

€

4,58000
0,00000

€
€

FR45
SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (QUERCUS A ZELKOVA)
______________________________________________________________________________________________________________
FR45BJ2A

u

Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i
profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ
BR45BJ2A

FR45E22A

u

Subministrament de Zelkova serrata de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i
profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ
BR45E22A

FR45XM5L

u

Tilia tomentosa de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i
profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ
Altres conceptes

Zelkova serrata de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i
profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ
Altres conceptes

Subministrament de Salix atrocinera d'alçària de 100 a 150 cm, en contenidor de 5 l
BR45525L

Salix alba d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l
Altres conceptes

FR45XMAP

u

Subministrament de Tamarix galicia d'alçària de 100 a 150 cm, en contenidor de 5 l
Sense descomposició

102,26

€

102,26000

€

0,00000

€

117,60

€

117,60000

€

0,00000

€

7,38

€

7,38000
0,00000

€
€

7,52

€

7,52000

€

FR4B
SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (CARYOPTERIS A CORTADERIA)
______________________________________________________________________________________________________________
FR4BXM1D

u

Subministrament de Cornus sanguinea d'alçària de 100 a 150 cm, en contenidor d'3 l
BR4BVD1D

Cornus sanguinea d'alçària de 90 a 120 cm, en contenidor d'1,5 l
Altres conceptes

5,88

€

5,88000
0,00000

€
€
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FR4J
SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (SYZGIUM A ZOYSIA)
______________________________________________________________________________________________________________
FR4JXM36

u

Subministrament de Vitex agnus-castus d'alçària de 100 a 150 cm, en contenidor de 4 l
BR4JL236

Vitex agnus-castus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l
Altres conceptes

6,82

€

6,82000
0,00000

€
€

FR6
PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES
FR61
PLANTACIÓ D'ARBRES PLANIFOLIS
______________________________________________________________________________________________________________
FR611357

u

Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, 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 mecànics, en un pendent inferior al 25
%, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió
BR3P2110
B0111000

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel
Aigua
Altres conceptes

54,35

€

17,37120

€

0,26080
36,71800

€
€

FR66
PLANTACIÓ D'ARBUSTS I ARBRES DE PETIT FORMAT
______________________________________________________________________________________________________________
FR66233B

u

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg
B0111000
BR341150

Aigua
Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0.8 m3
Altres conceptes

7,54

€

0,01630
0,30552
7,21818

€
€
€

FR7
IMPLANTACIÓ DE GESPA
FR72
IMPLANTACIÓ DE GESPA PER HIDROSEMBRA
______________________________________________________________________________________________________________
FR721AK0

m2

Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla
picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i
estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2
BR3PAN00
BR34J000
B0111000
BR4U1K00
BR3A7000
BR361100

Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta
Bioactivador microbià
Aigua
Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies, segons NTJ 07N
Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent
Estabilitzant sintètic de base acrílica
Altres conceptes

1,09

€

0,18400
0,09780
0,00326
0,13350

€
€
€
€

0,15660
0,36945
0,14539

€
€
€
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FRZ
OPERACIONS AUXILIARS
FRZ2
ASPRATGES
______________________________________________________________________________________________________________
FRZ22823

u

Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de
diàmetre i 2.5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de
goma o cautxú
BRZ21820
BRZ22510

Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2.5 m de
llargària
Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges
Altres conceptes

26,92

€

12,24000

€

0,82000
13,86000

€
€

G
PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
G2
DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G22
MOVIMENTS DE TERRES
G222
EXCAVACIONS DE RASES, POUS I FONAMENTS
______________________________________________________________________________________________________________
G222XM21

PA

Partida alçada a justificar per a l'execució de cales d'inspecció cada 30m, de fins a 4 m de fondària per a
localització de serveis afectats, en terreny compacte, amb mitjans mecànics. Amb tots els medis de seguretat i
salut necessaris.
Sense descomposició

G222XM22

u

Jornada d'equip de localització de serveis mitjançant Georadar. Inclou conductor, desplaçament, interpretació de
dades i informe de conclusions.
Sense descomposició

3.800,00

€

3.800,00000

€

850,00

€

850,00000

€

G4
ESTRUCTURES
G4D
ENCOFRATS
G4DC
ENCOFRATS PER A LLOSES
______________________________________________________________________________________________________________
G4DCXM00

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, amb tauler de fusta de pi. Inclou ´´berengeno´´ d'1 cm.
B0DZA000
B0D625A0
B0D71120
B0A31000
B0D21030
B0D31000

Desencofrant
Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos
Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos
Clau acer
Tauló de fusta de pi per a 10 usos
Llata de fusta de pi
Altres conceptes

29,64

€

0,10040
0,14964
2,84900
0,13695
0,33660
0,46694
25,60047

€
€
€
€
€
€
€

G9
FERMS I PAVIMENTS
G9G
PAVIMENTS DE FORMIGÓ
G9GA
PAVIMENTS DE FORMIGÓ VIBRAT
______________________________________________________________________________________________________________
G9GAXM35

m3

Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P/10/I+F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F, escampat des de camió, estesa i
vibratge amb regle vibratori, acabat fratassat mecànico-manual. Acabat superficial amb disolució àcida aquosa
de sals metàl·liques. Inclou execució i marcatge de zona per a invidents amb REAS de diametre 16, segons
especificacions de direcció executiu.
B064C35C

Formigó HM-30/P/10/I+F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F
Altres conceptes

99,50

€

81,07050

€

18,42950

€
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H
PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT
H1
PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL
H14
PROTECCIONS INDIVIDUALS
H141
PROTECCIONS DEL CAP
______________________________________________________________________________________________________________
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
B1411111

H141XM11

PA

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

Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut de l'obra. Previsió per a la seguretat en l'obra per a tasques
imprevistes.
Sense descomposició

5,69

€

5,69000

€

0,00000

€

1.590,00

€

1.590,00000

€

H142
PROTECCIONS DE L'APARELL OCULAR
______________________________________________________________________________________________________________
H1422120

u

Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
B1422120

Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades,
amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els
ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Altres conceptes

6,40

€

6,40000

€

0,00000

€

H143
PROTECCIONS DE L'APARELL AUDITIU
______________________________________________________________________________________________________________
H1432012

u

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
B1432012

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Altres conceptes

18,42

€

18,42000

€

0,00000

€

H144
PROTECCIONS DE L'APARELL RESPIRATORI
______________________________________________________________________________________________________________
H1441201

u

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405
B1441201

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405
Altres conceptes

0,67

€

0,67000
0,00000

€
€

H145
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS
______________________________________________________________________________________________________________
H1456821

u

Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç
B1456821

Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú amb maniguets fins a mig avantbraç
Altres conceptes

36,86

€

36,86000
0,00000

€
€
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Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
B145C002

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Altres conceptes
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7,99

€

7,99000

€

0,00000

€

H146
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS
______________________________________________________________________________________________________________
H1462242

u

Parella de botes de seguretat 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, amb plantilles i
puntera metàl·liques
B1462242

Parella de botes de seguretat 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, amb plantilles i puntera metàl·liques
Altres conceptes

25,89

€

25,89000

€

0,00000

€

H147
PROTECCIONS DEL COS
______________________________________________________________________________________________________________
H1474600

u

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
B1474600

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Altres conceptes

H147N000

u

Faixa de protecció dorslumbar
B147N000

Faixa de protecció dorslumbar
Altres conceptes

14,71

€

14,71000
0,00000

€
€

22,57

€

22,57000
0,00000

€
€

H148
ROBA DE TREBALL
______________________________________________________________________________________________________________
H1483132

u

Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals
B1483132

Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb butxaques laterals
Altres conceptes

H1484110

u

Samarreta de treball, de cotó
B1484110

Samarreta de treball, de cotó
Altres conceptes

H1485800

u

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
B1485800

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
Altres conceptes

7,40

€

7,40000
0,00000

€
€

2,76

€

2,76000
0,00000

€
€

15,03

€

15,03000

€

0,00000

€
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H1487460

u

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0.4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340
B1487460

H1489790

u

Data: 29/04/21

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
Altres conceptes

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
B1489790

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
Altres conceptes

Pàg.:
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6,83

€

6,83000

€

0,00000

€

12,76

€

12,76000

€

0,00000

€

H15
PROTECCIONS COL·LECTIVES
H153
PROTECCIONS PUNTUALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES
______________________________________________________________________________________________________________
H1532581

m2

Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm
de gruix, amb el desmuntatge inclòs
B0DZWA03

H1533591

m2

Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos
Altres conceptes

Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm
de gruix, amb el desmuntatge inclòs
B0DZWC03

Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10 usos
Altres conceptes

5,28

€

3,21000
2,07000

€
€

7,05

€

4,98000
2,07000

€
€

H15Z
ELEMENTS AUXILIARS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES
______________________________________________________________________________________________________________
H15Z1001

h

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
Altres conceptes

H15Z2011

h

Senyaler
Altres conceptes

45,41

€

45,41000

€

20,66

€

20,66000

€

H16
MESURES PREVENTIVES
H16F
CONTROL DE LA SEGURETAT A L'OBRA I FORMACIÓ DEL PERSONAL
______________________________________________________________________________________________________________
H16F1004

h

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
Altres conceptes

20,66

€

20,66000

€
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H6
TANCAMENTS I DIVISÒRIES
H6A
TANCAMENTS DE MALLES METÀL.LIQUES
H6AA
TANCAMENTS DE MALLA D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________
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
B1Z6AF0A
B1Z6211A

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
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
Altres conceptes

2,82

€

0,03900

€

0,70000

€

2,08100

€

HB
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL
HBC
ABALISAMENT
HBC1
ABALISAMENT
______________________________________________________________________________________________________________
HBC1KJ00

m

Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs
BBC1KJ04

Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos
Altres conceptes

6,50

€

5,25600
1,24400

€
€

HG
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
HG4
APARELLS DE PROTECCIÓ
HG42
INTERRUPTORS DIFERENCIALS
______________________________________________________________________________________________________________
HG42439H

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0,3 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN, desmuntatge inclòs
BG42439H

BGW42000

HG4243JD

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials
Altres conceptes

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs
BGW42000
BG4243JD

Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Altres conceptes

76,82

€

61,57000

€

0,38000
14,87000

€
€

116,95

€

0,38000
97,59000

€
€

18,98000

€
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HGD
ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA
HGD1
PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA
______________________________________________________________________________________________________________
HGD1222E

u

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs
BGD12220
BGYD1000

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6
mm de diàmetre, de 300 µm
Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra
Altres conceptes

26,66

€

11,42000

€

4,12000
11,12000

€
€

HM
INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
HM3
EXTINTORS
HM31
EXTINTORS
______________________________________________________________________________________________________________
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
BM311611
B1ZM1000

Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat
Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut
Altres conceptes

41,89

€

32,19000
0,31000
9,39000

€
€
€

HQ
EQUIPAMENTS
HQU
EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA
HQU1
MÒDULS PREFABRICATS
______________________________________________________________________________________________________________
HQU1521A

mes

Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1521A

HQU1A20A

mes

LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes,
1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Altres conceptes

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1A20A

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Altres conceptes

111,50

€

111,50000

€

0,00000

€

89,62

€

89,62000

€

0,00000

€
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HQU1B330

u

Data: 29/04/21

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

HQU1D390

u

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra
de 8x2,4 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 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Altres conceptes

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
Altres conceptes

HQU1H23A

mes

Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1H23A

HQU1XM3A

mes

Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
Altres conceptes

Lloguer mòdul prefabricat d'oficina de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1H23A

Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
Altres conceptes
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229,40

€

229,40000

€

229,40

€

229,40000

€

229,40

€

229,40000

€

97,77

€

97,77000

€

0,00000

€

97,77

€

97,77000

€

0,00000

€

HQU2
MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA
______________________________________________________________________________________________________________
HQU22301

u

Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
BQU22303

Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos
Altres conceptes

59,11

€

53,87000
5,24000

€
€
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HQU25201

u

Data: 29/04/21

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
BQU25500

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos
Altres conceptes

HQU27502

u

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
BQU27500

Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos
Altres conceptes

HQU2E001

u

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
BQU2E002

Forn microones, per a 2 usos
Altres conceptes

Pàg.:
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13,62

€

10,47500
3,14500

€
€

17,83

€

10,49000
7,34000

€
€

79,59

€

78,51000
1,08000

€
€

HQUA
EQUIPAMENT MÈDIC
______________________________________________________________________________________________________________
HQUA1100

u

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
BQUA1100

Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball
Altres conceptes

101,04

€

101,04000

€

0,00000

€

HQUZ
ELEMENTS AUXILIARS PER A EQUIPAMENTS DE PERSONAL D'OBRA
______________________________________________________________________________________________________________
HQUZM000

h

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions
Altres conceptes

20,66

€

20,66000

€

M
PARTIDES D'OBRA DE REPARACIÓ-MANTENIMENT D'URBANIT
M2
DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
M21
DEMOLICIONS
M21B
ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________
M21BEL01

u

Desmuntatge per a recol·locació posterior de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o
sobre parament vertical, de superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans
manuals i aplec. Inclou el desmuntatge del peu de suport.
Altres conceptes

9,56

€

9,56000

€

MB
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
MBB
SENYALITZACIÓ VERTICAL
MBBY
COL·LOCACIÓ DE SENYALITZACIÓ VERTICAL
______________________________________________________________________________________________________________
MBBYEL01

u

Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, muntada sobre suport de peu o sobre
paraments verticals, de superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans
manuals. Inclou el muntage del peu de suport.
Altres conceptes

11,94

€

11,94000

€
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S
SERVEIS AFECTATS
SE
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
SE4
ARMARIS, CAIXES I QUADRES
SE41
ARMARIS
______________________________________________________________________________________________________________
SE41XM31

u

Armari modelo Monolit-2 amb 4 sortides i diferencial rearmable amb telegestió. L'armari inclou:
- Xapa d'acer inoxidable Aisi304 pintada amb Ral7021
- Armari amb 2 portes i dimensions (1850x520x520mm). Armari a doble cara. Portes reversibles.
- Mòdul d'abonat i escomesa+ CS independents.
- Tancaments antivandàlics de triple acció.
- Escomesa normalitzada per la compayia Elèctrica. Caixa de seccionament CS400 normalitzada.
- Interruptor general automàtic i interruptor manual de maniobra M-o-A.
- Muntatge sobre caixa doble aillament. Conjunt IP65 IKlO.
- 4 Sortides protegides per magnetotermic IV i diferencial amb rearmament automàtic SI amb temporització i
sensibilitat regulable.
Sistema de telegestión Citilux con comunicaciones Gsm. Incluye tratos de medida y
accesorios com. Alumbrado interior y enchufe tipo schuko protegido.
Protector de sobretensiones permanentes y transitorias clase 11.
Incluye zócalo y bancada 300mm inox. anclaje armario.

8.502,15

€

8.502,15000

€

. Protector de sobretensions permanents. Inclou tot el material necessari per a deixar-ho totalment instal.lat,
connectat i provat i l'obra civil necessària.
Sense descomposició
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MA D'OBRA

______________________________________________________________________________________________________________
A
MÀ D'OBRA
A0
MÀ D'OBRA EMPRESARIAL
A01
MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A012
OFICIALS
______________________________________________________________________________________________________________

A0121000

h

Oficial 1a

24,50000

€

A0122000

h

Oficial 1a paleta

24,50000

€

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

24,50000

€

A012H000

h

Oficial 1a electricista

25,32000

€

A012M000

h

Oficial 1a muntador

25,32000

€

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

24,50000

€

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

29,41000

€

A012P200

h

Oficial 2a jardiner

27,55000

€

______________________________________________________________________________________________________________
A01
MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A013
AJUDANTS
______________________________________________________________________________________________________________

A0133000

h

Ajudant encofrador

21,75000

€

A013H000

h

Ajudant electricista

21,72000

€

A013M000

h

Ajudant muntador

21,75000

€

A013P000

h

Ajudant jardiner

26,10000

€

______________________________________________________________________________________________________________
A01
MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A014
MANOBRES
______________________________________________________________________________________________________________

A0140000

h

Manobre

20,46000

€

______________________________________________________________________________________________________________
A01
MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A015
MANOBRES ESPECIALISTES
______________________________________________________________________________________________________________

A0150000

h

Manobre especialista

21,15000

€
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MA D'OBRA

______________________________________________________________________________________________________________
A01
MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A01H
MÀ D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT
______________________________________________________________________________________________________________

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

24,50000

€

A01H3000

h

Ajudant per a seguretat i salut

21,75000

€

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

20,46000

€
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MAQUINÀRIA

______________________________________________________________________________________________________________
C
MAQUINÀRIA
C1
MAQUINÀRIA
C11
MAQUINÀRIA TRENCADORA
C110
MAQUINÀRIA TRENCADORA
______________________________________________________________________________________________________________

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

15,65000

€

C1103331

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador

70,63000

€

C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

64,48000

€

______________________________________________________________________________________________________________
C13
MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C131
CARREGADORES EXCAVADORES
______________________________________________________________________________________________________________

C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

75,00000

€

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

90,97000

€

C1312340

h

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t

86,02000

€

C13124B0

h

Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t

115,87000

€

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

50,90000

€

______________________________________________________________________________________________________________
C13
MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C133
ANIVELLADORES I COMPACTADORES
______________________________________________________________________________________________________________

C1331100

h

Motoanivelladora petita

60,03000

€

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

67,39000

€

C133A0K0

h

Safata vibrant amb placa de 60 cm

5,48000

€

______________________________________________________________________________________________________________
C15
MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
C150
MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

32,86000

€

C1501800

h

Camió per a transport de 12 t

39,17000

€

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

43,34000

€
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MAQUINÀRIA

C1503000

h

Camió grua

45,42000

€

C1504R00

h

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

39,64000

€

______________________________________________________________________________________________________________
C17
MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
C170
MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
______________________________________________________________________________________________________________

C1702D00

h

Camió cisterna per a reg asfàltic

28,13000

€

C1704200

h

Mesclador continu per a morter preparat en sacs

1,42000

€

C1705600

h

Formigonera de 165 l

1,78000

€

C1705700

h

Formigonera de 250 l

2,88000

€

C1709B00

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

53,72000

€

C170D0A0

h

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic

61,61000

€

______________________________________________________________________________________________________________
C1B
MAQUINÀRIA PER A PROTECCIONS
C1B0
MAQUINÀRIA PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
______________________________________________________________________________________________________________

C1B02A00

h

Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada

34,77000

€

______________________________________________________________________________________________________________
C1Z
MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A SEGURETAT I SALUT O DESPESES INDIRECTES
C1Z1
MAQUINÀRIA PER A SEGURETAT I SALUT
______________________________________________________________________________________________________________

C1Z13000

h

Camió grua per a seguretat i salut

51,73000

€

______________________________________________________________________________________________________________
C1Z
MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A SEGURETAT I SALUT O DESPESES INDIRECTES
C1ZQ
TRANSPORT DE MÒDULS PREBABRICATS
______________________________________________________________________________________________________________

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

207,59000

€

C1ZQD390

u

Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 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 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

207,59000

€
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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

207,59000

€

______________________________________________________________________________________________________________
C2
EINES
C20
EINES
C200
EINES
______________________________________________________________________________________________________________

C2005000

h

Regle vibratori

4,43000

€

______________________________________________________________________________________________________________
CR
MAQUINÀRIA PER A JARDINERIA
CR7
MAQUINÀRIA PER A SEMBRES
CR71
MAQUINÀRIA PER A SEMBRES
______________________________________________________________________________________________________________

CR713300

h

Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW

35,50000

€
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______________________________________________________________________________________________________________
B
MATERIALS
B0
MATERIALS BÀSICS
B01
LÍQUIDS
B011
NEUTRES
______________________________________________________________________________________________________________

B0111000

m3

Aigua

1,63000

€

______________________________________________________________________________________________________________
B03
GRANULATS
B031
SORRES
______________________________________________________________________________________________________________

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

17,08000

€

B0312010

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons

17,50000

€

B0312020

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters

17,89000

€

______________________________________________________________________________________________________________
B03
GRANULATS
B033
GRAVES
______________________________________________________________________________________________________________

B0330020

t

Grava de pedrera, per a drens

17,34000

€

B0332Q10

t

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

18,31000

€

______________________________________________________________________________________________________________
B03
GRANULATS
B037
TOT-U
______________________________________________________________________________________________________________

B0372000

m3

Tot-u artificial

15,47000

€

______________________________________________________________________________________________________________
B05
AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B051
CIMENTS
______________________________________________________________________________________________________________

B0512401

t

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

103,30000

€

B051E201

t

Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs

160,16000

€

______________________________________________________________________________________________________________
B05
AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B053
CALÇS
______________________________________________________________________________________________________________

B0532310

kg

Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

0,22000

€
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______________________________________________________________________________________________________________
B05
AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B055
LLIGANTS HIDROCARBONATS
______________________________________________________________________________________________________________

B0552420

kg

Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1

0,32000

€

B0552460

kg

Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5 IMP(ECI)
amb un contingut de fluidificant > 2%

0,39000

€

______________________________________________________________________________________________________________
B06
FORMIGONS DE COMPRA
B064
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA
______________________________________________________________________________________________________________

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

61,04000

€

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

59,49000

€

B064C35C

m3

Formigó HM-30/P/10/I+F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I+F

77,21000

€

______________________________________________________________________________________________________________
B06
FORMIGONS DE COMPRA
B065
FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR
______________________________________________________________________________________________________________

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

67,32000

€

______________________________________________________________________________________________________________
B06
FORMIGONS DE COMPRA
B06N
FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL
______________________________________________________________________________________________________________

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

58,45000

€

______________________________________________________________________________________________________________
B07
MORTERS DE COMPRA
B071
MORTERS AMB ADDITIUS
______________________________________________________________________________________________________________

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

34,14000

€

B0710250

t

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

31,24000

€

______________________________________________________________________________________________________________
B0A
FERRETERIA
B0A3
CLAUS
______________________________________________________________________________________________________________

B0A31000

kg

Clau acer

1,36000

€

19014u Paes Vorera Poligon Ferreria

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 29/04/21

Pàg.:

8

MATERIALS

______________________________________________________________________________________________________________
B0D
MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D2
TAULONS
______________________________________________________________________________________________________________

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,34000

€

______________________________________________________________________________________________________________
B0D
MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D3
LLATES
______________________________________________________________________________________________________________

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

245,76000

€

______________________________________________________________________________________________________________
B0D
MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D6
PUNTALS
______________________________________________________________________________________________________________

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos

9,91000

€

______________________________________________________________________________________________________________
B0D
MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D7
TAULERS
______________________________________________________________________________________________________________

B0D71120

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos

2,59000

€

______________________________________________________________________________________________________________
B0D
MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0DZ
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
______________________________________________________________________________________________________________

B0DZA000

l

Desencofrant

2,51000

€

B0DZWA03

m2

Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos

3,21000

€

B0DZWC03

m2

Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10 usos

4,98000

€

______________________________________________________________________________________________________________
B0F
MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0F1
MAONS CERÀMICS
______________________________________________________________________________________________________________

B0F1D2A1

u

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

0,18000

€

B0F1K2A1

u

Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

0,19000

€

______________________________________________________________________________________________________________
B1
MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES
B14
MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B141
MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL CAP
______________________________________________________________________________________________________________

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

5,69000

€
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______________________________________________________________________________________________________________
B14
MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B142
MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL OCULAR
______________________________________________________________________________________________________________

B1422120

u

Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,40000

€

______________________________________________________________________________________________________________
B14
MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B143
MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL AUDITIU
______________________________________________________________________________________________________________

B1432012

u

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

18,42000

€

______________________________________________________________________________________________________________
B14
MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B144
MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL RESPIRATORI
______________________________________________________________________________________________________________

B1441201

u

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

0,67000

€

______________________________________________________________________________________________________________
B14
MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B145
MATERIALS PER A PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS
______________________________________________________________________________________________________________

B1456821

u

Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú amb maniguets fins a mig avantbraç

B145C002

u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

36,86000

€

7,99000

€

______________________________________________________________________________________________________________
B14
MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B146
MATERIALS PER A PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS
______________________________________________________________________________________________________________

B1462242

u

Parella de botes de seguretat 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, amb plantilles i
puntera metàl·liques

25,89000

€

______________________________________________________________________________________________________________
B14
MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B147
MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS
______________________________________________________________________________________________________________

B1474600

u

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

14,71000

€

B147N000

u

Faixa de protecció dorslumbar

22,57000

€
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______________________________________________________________________________________________________________
B14
MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B148
ROBA DE TREBALL
______________________________________________________________________________________________________________

B1483132

u

Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb butxaques laterals

7,40000

€

B1484110

u

Samarreta de treball, de cotó

2,76000

€

B1485800

u

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

15,03000

€

B1487460

u

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0.4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

6,83000

€

B1489790

u

Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

12,76000

€

______________________________________________________________________________________________________________
B1Z
MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT
B1Z6
MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PER A SEGURETAT I SALUT
______________________________________________________________________________________________________________

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

0,70000

€

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

0,13000

€

______________________________________________________________________________________________________________
B1Z
MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT
B1ZM
MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS PER A SEGURETAT I SALUT
______________________________________________________________________________________________________________

B1ZM1000

u

Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut

0,31000

€

______________________________________________________________________________________________________________
B2
MATERIALS PER A DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
B2R
GESTIÓ DE RESIDUS
B2RA
DISPOSICIÓ DE RESIDUS
______________________________________________________________________________________________________________

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)

9,11000

€

B2RA75A1

t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0.43 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

87,13000

€

B2RA7LP1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6,32000

€
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______________________________________________________________________________________________________________
B9
MATERIALS PER A PAVIMENTS
B96
MATERIALS PER A VORADES
B965
PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES
______________________________________________________________________________________________________________

B96512D0

m

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340

4,36000

€

B96513C0

m

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons
UNE-EN 1340

3,59000

€

______________________________________________________________________________________________________________
B97
MATERIALS PER A RIGOLES
B974
PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES
______________________________________________________________________________________________________________

B97423E1

u

Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles

1,60000

€

______________________________________________________________________________________________________________
B9H
MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS
B9H1
MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT
______________________________________________________________________________________________________________

B9H11251

t

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

54,70000

€

B9H11B51

t

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític

53,07000

€

______________________________________________________________________________________________________________
BB
MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BBA
MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
BBA1
MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS
______________________________________________________________________________________________________________

BBA15100

kg

Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de color blanc, per a marques vials

1,37000

€

BBA1M100

kg

Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec

1,16000

€

______________________________________________________________________________________________________________
BBC
ABALISAMENT
BBC1
ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL
______________________________________________________________________________________________________________

BBC1KJ04

m

Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos

13,14000

€

______________________________________________________________________________________________________________
BD
MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD5
MATERIALS PER A DRENATGES
BD5A
TUBS DE PVC PER A DRENATGES
______________________________________________________________________________________________________________

BD5A2600

m

Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de diàmetre

0,74000

€
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______________________________________________________________________________________________________________
BDG
MATERIALS PER A CANALITZACIONS
BDGZ
MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
______________________________________________________________________________________________________________

BDGZU010

m

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

0,11000

€

______________________________________________________________________________________________________________
BDK
MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
BDK2
PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________

BDK21495

u

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

14,47000

€

______________________________________________________________________________________________________________
BDK
MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
BDKZ
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
______________________________________________________________________________________________________________

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

31,99000

€

BDKZHJB0

u

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124

90,72000

€

______________________________________________________________________________________________________________
BF
TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFB
TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ
BFB2
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA
______________________________________________________________________________________________________________

BFB27400

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,09000

€

BFB28400

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,68000

€

______________________________________________________________________________________________________________
BFW
ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS
BFWB
ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ
______________________________________________________________________________________________________________

BFWB2705

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

5,53000

€

BFWB2805

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

7,76000

€

______________________________________________________________________________________________________________
BFY
ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS
BFYB
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ
______________________________________________________________________________________________________________

BFYB2305

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000

€
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BFYB2705

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

0,14000

€

BFYB2805

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

0,21000

€

______________________________________________________________________________________________________________
BG
MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG2
TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG22
TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS
______________________________________________________________________________________________________________

BG22TH10

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

1,60000

€

BG22TP10

m

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

3,49000

€

______________________________________________________________________________________________________________
BG3
CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
BG31
CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV
______________________________________________________________________________________________________________

BG313300

m

Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x2,5 mm2

0,92000

€

BG319550

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x
6 mm2, amb coberta del cable de PVC

2,50000

€

______________________________________________________________________________________________________________
BG3
CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
BG38
CONDUCTORS DE COURE NUS
______________________________________________________________________________________________________________

BG380900

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2

1,29000

€

______________________________________________________________________________________________________________
BG4
APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
BG42
INTERRUPTORS DIFERENCIALS
______________________________________________________________________________________________________________

BG42439H

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de
sensibilitat, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

61,57000

€

BG4243JD

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de
sensibilitat, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

97,59000

€
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______________________________________________________________________________________________________________
BGD
MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA
BGD1
PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA
______________________________________________________________________________________________________________

BGD12220

u

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de
300 µm

11,42000

€

______________________________________________________________________________________________________________
BGD
MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA
BGD2
PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA
______________________________________________________________________________________________________________

BGD23220

u

Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix

42,94000

€

______________________________________________________________________________________________________________
BGW
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW3
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA
______________________________________________________________________________________________________________

BGW38000

u

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus

0,33000

€

______________________________________________________________________________________________________________
BGW
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW4
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

BGW42000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials

0,38000

€

______________________________________________________________________________________________________________
BGY
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGYD
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA
______________________________________________________________________________________________________________

BGYD1000

u

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

4,12000

€

BGYD2000

u

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

4,12000

€

______________________________________________________________________________________________________________
BH
MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
BHM
ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS
BHM1
COLUMNES
______________________________________________________________________________________________________________

BHM1EL01

u

Conjunt lumínic tipus LEDME simple de ROURA o equivalent, acabat oxidat, la llumenera conté 16 làmpades
LED de 3000º k per un total de 32 w de potència, amb suport d'acer estructural de 4,20 m d'alçària, amb
tractament de protecció antiorins de la base, col·locada sobre dau de formigó

1.052,00000

€

______________________________________________________________________________________________________________
BHW
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
BHWM PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE LLUMS EXTERIORS
______________________________________________________________________________________________________________

BHWM1000

u

Part proporcional d'accessoris per a columnes

40,05000

€
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______________________________________________________________________________________________________________
BJ
MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I APARELLS SANITARIS
BJM
ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ
BJMZ
MATERIALS AUXILIARS PER A COMPTADORS
______________________________________________________________________________________________________________

BJMZUZ20

u

Drets de la companyia per a escomesa de 2m3/h fins a menys de 4 m3/h

748,44000

€

BJMZUZ21

u

Ramal d'escomesa interna de 20 mm

357,59000

€

BJMZUZ22

u

Drets de subministrament, fiança, import del comptador, quota anual de conservació

202,59000

€

______________________________________________________________________________________________________________
BJS
EQUIPS PER A REG
BJS1
BOQUES DE REG
______________________________________________________________________________________________________________

BJS1U001

u

Boca de reg amb cos de llautó, rosca d'entrada d'1''1/4 i ràcord de connexió de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa
de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM

BJS1UZ10

u

Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada

117,52000

€

30,00000

€

______________________________________________________________________________________________________________
BJS
EQUIPS PER A REG
BJS5
MATERIAL PER A REG PER DEGOTEIG
______________________________________________________________________________________________________________

BJS51760

m

Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb
marcatge identificatiu d'aigua no potable

1,21000

€

BJS5R200

u

Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1'' de
diàmetre

6,23000

€

______________________________________________________________________________________________________________
BJS
EQUIPS PER A REG
BJSA
PROGRAMADORS
______________________________________________________________________________________________________________

BJSA3022

u

Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un
nombre màxim de 2 estacions

293,94000

€

______________________________________________________________________________________________________________
BJS
EQUIPS PER A REG
BJSB
ELECTROVÀLVULES
______________________________________________________________________________________________________________

BJSB1210

u

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una
pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal

31,12000

€

______________________________________________________________________________________________________________
BJS
EQUIPS PER A REG
BJSW
ACCESSORIS GENERICS PER A INSTAL·LACIONS DE REG
______________________________________________________________________________________________________________

BJSWE100

u

Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´

3,49000

€
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______________________________________________________________________________________________________________
BM
MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
BM3
EXTINTORS
BM31
EXTINTORS
______________________________________________________________________________________________________________

BM311611

u

Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat

32,19000

€

______________________________________________________________________________________________________________
BN
VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
BN3
VÀLVULES DE BOLA
BN31
VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES, MANUALS, AMB ROSCA
______________________________________________________________________________________________________________

BN316320

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar
de PN i preu alt

20,84000

€

______________________________________________________________________________________________________________
BNE
FILTRES
BNER
FILTRES PER A INSTAL·LACIONS DE REG
______________________________________________________________________________________________________________

BNER1481

u

Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh,
amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat

91,98000

€

______________________________________________________________________________________________________________
BQ
MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQ1
BANCS
BQ11
BANCS DE FUSTA
______________________________________________________________________________________________________________

BQ115F55

u

Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, amb
respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà

247,90000

€

BQ11GC10

u

Cadira de llistons de fusta tropical, de 68 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat
incolor, amb respatller, suports i recolzabraços de fusta

179,93000

€

______________________________________________________________________________________________________________
BQ2
PAPERERES
BQ21
PAPERERES TRABUCABLES
______________________________________________________________________________________________________________

BQ210001

u

Paperera tipus Barcelona, model 600, circular de diàmetre 400 mm, de planxa d'acer perforada, estructura de
suport tub diàmetre 40 mm, amb base d'ancoratge de platina i tacs spit de fixació a paviment, color a escollir

61,61000

€

______________________________________________________________________________________________________________
BQU
EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA
BQU1
MÒDULS PREFABRICATS
______________________________________________________________________________________________________________

BQU1521A

mes

LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació
de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

111,50000

€
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BQU1A20A

mes

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

89,62000

€

BQU1H23A

mes

Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

97,77000

€

______________________________________________________________________________________________________________
BQU
EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA
BQU2
MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA
______________________________________________________________________________________________________________

BQU22303

u

Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

53,87000

€

BQU25500

u

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos

41,90000

€

BQU27500

u

Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos

41,96000

€

BQU2E002

u

Forn microones, per a 2 usos

78,51000

€

______________________________________________________________________________________________________________
BQU
EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA
BQUA
EQUIPAMENT MÈDIC
______________________________________________________________________________________________________________

BQUA1100

u

Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

101,04000

€

______________________________________________________________________________________________________________
BR
MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
BR3
CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS
BR34
ESMENES BIOLÒGIQUES
______________________________________________________________________________________________________________

BR341150

m3

Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0.8 m3

BR34J000

kg

Bioactivador microbià

63,65000

€

6,52000

€

______________________________________________________________________________________________________________
BR3
CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS
BR36
ESMENES D'ORIGEN SINTÈTIC
______________________________________________________________________________________________________________

BR361100

kg

Estabilitzant sintètic de base acrílica

8,21000

€

______________________________________________________________________________________________________________
BR3
CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS
BR3A
ADOBS MINERALS SÒLIDS DE FONS
______________________________________________________________________________________________________________

BR3A7000

kg

Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent

5,22000

€
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______________________________________________________________________________________________________________
BR3
CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS
BR3P
TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA
______________________________________________________________________________________________________________

BR3P2110

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel

BR3PAN00

kg

Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta

36,19000

€

0,92000

€

______________________________________________________________________________________________________________
BR4
ARBRES I PLANTES
BR43
ARBRES PLANIFOLIS (FAGUS A LIRIODENDRUM)
______________________________________________________________________________________________________________

BR43442A

u

Fraxinus angustifolia de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima
35,7 cm segons fórmules NTJ

77,13000

€

______________________________________________________________________________________________________________
BR4
ARBRES I PLANTES
BR44
ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS)
______________________________________________________________________________________________________________

BR44FP5P

u

Prunus spinosa d'alçària de 60 a 80 cm en contenidor d'1,5 l

2,29000

€

______________________________________________________________________________________________________________
BR4
ARBRES I PLANTES
BR45
ARBRES PLANIFOLIS (QUERCUS A ZELKOVA)
______________________________________________________________________________________________________________

BR45525L

u

Salix alba d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l

3,69000

€

BR45BJ2A

u

Tilia tomentosa de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7
cm segons fórmules NTJ

102,26000

€

BR45E22A

u

Zelkova serrata de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7
cm segons fórmules NTJ

117,60000

€

______________________________________________________________________________________________________________
BR4
ARBRES I PLANTES
BR4B
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (CARYOPTERIS A CORTADERIA)
______________________________________________________________________________________________________________

BR4BVD1D

u

Cornus sanguinea d'alçària de 90 a 120 cm, en contenidor d'1,5 l

1,96000

€

______________________________________________________________________________________________________________
BR4
ARBRES I PLANTES
BR4J
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (SYZGIUM A ZOYSIA)
______________________________________________________________________________________________________________

BR4JL236

u

Vitex agnus-castus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l

3,41000

€
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______________________________________________________________________________________________________________
BR4
ARBRES I PLANTES
BR4U
BARREGES DE LLAVORS I PANS D'HERBA PER IMPLANTACIONS DE GESPA
______________________________________________________________________________________________________________

BR4U1K00

kg

Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ
07N

4,45000

€

______________________________________________________________________________________________________________
BRZ
MATERIALS PER A OPERACIONS AUXILIARS DE JARDINERIA
BRZ2
MATERIALS PER A ASPRATGES
______________________________________________________________________________________________________________

BRZ21820

u

Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2.5 m de llargària

6,12000

€

BRZ22510

u

Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges

0,41000

€

19014u Paes Vorera Poligon Ferreria

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 29/04/21

Pàg.:

20

ELEMENTS COMPOSTOS

D
ELEMENTS COMPOSTOS
D0
ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D06
FORMIGONS SENSE ADDITIUS
D060
FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLAND AMB ADDICIONS
______________________________________________________________________________________________________________
D060M0B2

m3

Rend.: 1,000

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

76,07000

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

/R x

0,900

21,15000 =

Subtotal:

19,03500
19,03500

19,03500

Maquinària
C1705700

h

Formigonera de 250 l

/R x

0,450

2,88000 =

Subtotal:

1,29600
1,29600

1,29600

Materials
B0512401

t

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

0,150

x

103,30000 =

B0111000

m3

Aigua

0,180

x

1,63000 =

0,29340

B0332Q10

t

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

1,550

x

18,31000 =

28,38050

B0312010

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons

0,650

x

17,50000 =

11,37500

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

15,49500

55,54390
1,00

55,54390

%

0,19035

COST DIRECTE

76,06525

COST EXECUCIÓ MATERIAL

76,06525

D07
MORTERS I PASTES
D070
MORTERS SENSE ADDITIUS
______________________________________________________________________________________________________________
D0701461

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de
pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:8 i 2 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000

Unitats

74,72000

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

1,000

/R x

21,15000 =

Subtotal:

21,15000
21,15000

21,15000

Maquinària
C1705600

h

Formigonera de 165 l

0,700

/R x

Subtotal:
Materials

1,78000 =

1,24600
1,24600

1,24600
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B0312020

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters

1,740

x

17,89000 =

31,12860

B0512401

t

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

0,200

x

103,30000 =

20,66000

B0111000

m3

Aigua

0,200

x

1,63000 =

0,32600

Subtotal:

52,11460

52,11460

Altres
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

% s/

1,000

21,15000 =

Subtotal:

D070A4D1

m3

0,21150
0,21150

0,21150

COST DIRECTE

74,72210

COST EXECUCIÓ MATERIAL

74,72210

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000

158,84000

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

1,050

/R x

21,15000 =

Subtotal:

22,20750
22,20750

22,20750

Maquinària
C1705600

h

Formigonera de 165 l

0,725

/R x

1,78000 =

Subtotal:

1,29050
1,29050

1,29050

Materials
B0532310

kg

Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

400,000

x

0,22000 =

88,00000

B0111000

m3

Aigua

0,200

x

1,63000 =

0,32600

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,530

x

17,08000 =

26,13240

B0512401

t

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

0,200

x

103,30000 =

20,66000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

135,11840
1,00

%

135,11840
0,22208

COST DIRECTE

158,83848

COST EXECUCIÓ MATERIAL

158,83848
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2
CONJUNTS DE PARTIDES D'URBANITZACIÓ
2D
SANEJAMENT I CANALITZACIONS
2DB
POUS DE REGISTRE
2DB1
POUS DE REGISTRE D'OBRA DE FÀBRICA
______________________________________________________________________________________________________________
2DB1XMB7

u

Rend.: 1,000

Anivellar arqueta i tapa fins a situar-la a la nova cota d'acabat de
paviments amb paret de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, totalment
acabat.

42,35

COST DIRECTE

€

42,35000

DESPESES INDIRECTES 0,00

%

0,00000
42,35000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

F
PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ
F2
DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21
DEMOLICIONS
F219
DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT
______________________________________________________________________________________________________________
F2191306

m

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

Rend.: 1,000

3,80

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Maquinària
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,024

/R x

50,90000 =

1,22160

C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

0,040

/R x

64,48000 =

2,57920

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,80080

0,00

3,80080
0,00000

%

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F2193J05

m

Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, amb
compressor i càrrega mecànica sobre camió

3,80080

3,80080

Rend.: 1,000

4,45

Unitats

Preu

Parcial

21,15000 =

2,24190

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,106

/R x

Subtotal:

2,24190

2,24190

Maquinària
C1313330
C1101200

h
h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
Compressor amb dos martells pneumàtics

0,0265

/R x

50,90000 =

1,34885

0,053

/R x

15,65000 =

0,82945

Subtotal:

2,17830

2,17830

DESPESES AUXILIARS

1,50

%

0,03363

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

4,45383
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,45383
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F2194AJ5

m2

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a
0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió

Rend.: 1,000

14,36

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Maquinària
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,054

/R x

50,90000 =

2,74860

C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

0,180

/R x

64,48000 =

11,60640

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

14,35500

0,00

14,35500
14,35500
0,00000

%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

14,35500

F22
MOVIMENTS DE TERRES
F221
EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY
______________________________________________________________________________________________________________
F22113L2

m2

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

Rend.: 1,000

0,55

Unitats

Preu

Parcial

90,97000 =

0,54582

€

Import

Maquinària
C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

/R x

0,006

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,54582

0,00

0,54582
0,00000

%

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F221C472

m3

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre
camió

0,54582

0,54582

Rend.: 1,000

3,87

Unitats

Preu

Parcial

86,02000 =

3,87090

€

Import

Maquinària
C1312340

h

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,045

/R x

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,87090

0,00

%

3,87090
3,87090
0,00000
3,87090
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F22
MOVIMENTS DE TERRES
F222
EXCAVACIONS DE RASES I POUS
______________________________________________________________________________________________________________
F2225121

m3

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària,
en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,000

8,42

Unitats

Preu

Parcial

20,46000 =

1,63680

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

/R x

0,080

Subtotal:

1,63680

1,63680

Maquinària
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

/R x

0,1328

50,90000 =

Subtotal:

6,75952
6,75952

DESPESES AUXILIARS

1,50

%

0,02455

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

8,42087
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F222F123

m3

6,75952

8,42087

Rend.: 1,000

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

30,90

Unitats

Preu

Parcial

20,46000 =

2,04600

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

/R x

0,100

Subtotal:

2,04600

2,04600

Maquinària
C1313330
C1103331

h
h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

0,2657

/R x

50,90000 =

13,52413

0,2166

/R x

70,63000 =

15,29846

Subtotal:

28,82259

DESPESES AUXILIARS

1,50

%

0,03069

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

30,89928
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F222H420

m3

28,82259

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics

30,89928

Rend.: 1,000
Unitats

10,66
Preu

Parcial

20,46000 =

0,20460

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,010

/R x

Subtotal:

0,20460

Maquinària
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,2053

/R x

50,90000 =

10,44977

0,20460
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Subtotal:

10,44977

10,44977

DESPESES AUXILIARS

1,50

%

0,00307

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

10,65744
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

10,65744

F22
MOVIMENTS DE TERRES
F224
REPÀS I PICONATGE DE TALUSOS
______________________________________________________________________________________________________________
F2241010

m2

Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000
Unitats

Preu

1,72
Parcial

20,46000 =

0,45012

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

/R x

0,022

Subtotal:

0,45012

0,45012

Maquinària
C13124B0

h

Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t

/R x

0,0109

115,87000 =

Subtotal:

1,26298
1,26298

1,26298

DESPESES AUXILIARS

1,50

%

0,00675

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

1,71985
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,71985

F22
MOVIMENTS DE TERRES
F227
REPÀS I PICONATGE DE TERRES
______________________________________________________________________________________________________________
F227XM0F

m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del
98% PM

Rend.: 1,000

1,61

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Maquinària
C1331100

h

Motoanivelladora petita

0,010

/R x

60,03000 =

0,60030

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,015

/R x

67,39000 =

1,01085

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,61115

0,00

%

1,61115
1,61115
0,00000
1,61115
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F22
MOVIMENTS DE TERRES
F228
REBLIMENT I PICONATGE DE RASES
______________________________________________________________________________________________________________
F2285B0F

m3

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

Rend.: 1,000

18,29

Unitats

Preu

Parcial

21,15000 =

9,51750

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

/R x

0,450

Subtotal:

9,51750

9,51750

Maquinària
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,121

/R x

50,90000 =

6,15890

C133A0K0

h

Safata vibrant amb placa de 60 cm

0,450

/R x

5,48000 =

2,46600

Subtotal:

8,62490

8,62490

DESPESES AUXILIARS

1,50

%

0,14276

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

18,28516
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

18,28516

F24
TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA
F242
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A OBRA
______________________________________________________________________________________________________________
F2422067

m3

Rend.: 1,000

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar
en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a
10 km

6,06

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Maquinària
C1501800

h

Camió per a transport de 12 t

0,106

/R x

39,17000 =

4,15202

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,021

/R x

90,97000 =

1,91037

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,06239

0,00

6,06239
6,06239
0,00000

%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,06239

F24
TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA
F244
CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA A OBRA
______________________________________________________________________________________________________________
F2441230

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials dins de l'obra, amb camió per a transport de 7 t

Rend.: 1,000
Unitats

2,52
Preu

Parcial

Maquinària
C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

0,054

/R x

32,86000 =

1,77444

C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

0,010

/R x

75,00000 =

0,75000

€

Import
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Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,52444

0,00

2,52444
2,52444
0,00000

%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,52444

F2R
GESTIÓ DE RESIDUS
F2RA
DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
______________________________________________________________________________________________________________
F2RA61H0

m3

Rend.: 1,000

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)

13,21

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Materials
B2RA61H0

t

x

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus 1,450
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)

9,11000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

13,20950

13,20950

0,00

13,20950
0,00000

%

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F2RA75A1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0.43
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

13,20950

13,20950

Rend.: 1,000

37,47

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Materials
B2RA75A1

t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
0,430
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0.43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

x

87,13000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

37,46590

37,46590

0,00

%

37,46590
37,46590
0,00000
37,46590
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F2RA7LP1

m3

Rend.: 1,000

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6,32

Unitats

Preu

Parcial

6,32000 =

6,32000

€

Import

Materials
B2RA7LP1

m3

x

1,000
Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,32000

0,00

6,32000
6,32000
0,00000

%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,32000

F3
FONAMENTS I CONTENCIONS
F31
RASES I POUS
F315
FORMIGONAMENT DE RASES I POUS
______________________________________________________________________________________________________________
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

Rend.: 1,000

79,24

Unitats

Preu

Parcial

20,46000 =

5,11500

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

/R x

0,250

Subtotal:

5,11500

5,11500

Materials
B065960B

m3

Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

x

1,100

67,32000 =

Subtotal:

74,05200

74,05200

74,05200

DESPESES AUXILIARS

1,50

%

0,07673

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

79,24373
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

79,24373

F9
PAVIMENTS
F93
BASES
F931
BASES DE TOT-U
______________________________________________________________________________________________________________
F931201F

m3

Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 95%
del PM

Rend.: 1,000
Unitats

Ma d'obra

24,12
Preu

Parcial

€

Import
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A0140000

h

Manobre

0,050

/R x

20,46000 =

Subtotal:

1,02300
1,02300

1,02300

Maquinària
C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

0,025

/R x

43,34000 =

1,08350

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,030

/R x

67,39000 =

2,02170

C1331100

h

Motoanivelladora petita

0,035

/R x

60,03000 =

2,10105

Subtotal:

5,20625

5,20625

Materials
B0111000

m3

Aigua

0,050

x

1,63000 =

0,08150

B0372000

m3

Tot-u artificial

1,150

x

15,47000 =

17,79050

Subtotal:

17,87200

DESPESES AUXILIARS

1,50

%

0,01535

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

24,11660
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F931XM1F

m2

17,87200

Pav. terra altament estabilizada d'aportació ECO ´´SAULO
SOLID´´ o equivalent, 10
cm.+150 lligant + 1,5 m. ample, a màquina.
Formació de paviment de terra d'aportació, amb molt alta
estabilització SAULO SOLID, o equivalent, amb mitjans manuals i
mecànics, en recorreguts de més d'1,5 m. d'ample, d'acord amb les
especificacions de l'article 5219E del plec de condicions tècniques
particulars d'aquest projecte i les concrecions següents:
- gruix de 10 cm.
- Àrid de préstec, classificat i modificat a la granulometria
específica i els percentatges de minerals adients.
- 150 kg/m3 de conglomerant ecologic SAULO SOLID
- mescla, totalment homogènia, de l'àrid aportat amb 1 kg/m3
d'una barreja en pols que contingui: silicat de sodi 42% + carbonat
de sodi 19% + clorur de potassi 30% + sodi tri-polifosfat 9%.
Cal que l'empresa executora d'aquesta partida disposarà del
procediment d'aplicació certificat.
Inclou:
- desplaçaments de l'equip mecànic, tècnic i humà, així com
l'aplicació del procediment certificat d'acord al seu protocol,
independentment de la producció a realitzar.
- Formació de junt de paviment, de uns 4 mm d'amplària i de 10
cm de fondària,
amb mitjans mecànics.

24,11660

Rend.: 1,000

24,70

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

24,70000
%

0,00000
24,70000
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F96
VORADES
F965
VORADES RECTES AMB PECES DE FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________
F96512D9

m

Rend.: 1,000

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per
a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

23,40

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,460

/R x

20,46000 =

9,41160

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,220

/R x

24,50000 =

5,39000

Subtotal:

14,80160

14,80160

Materials
x

4,36000 =

4,57800

0,0021

x

31,24000 =

0,06560

0,0638

x

58,45000 =

3,72911

B96512D0

m

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
1,050
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

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

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

Subtotal:

8,37271

DESPESES AUXILIARS

1,50

%

0,22202

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

23,39633
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F965EL07

m

8,37271

Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció per a
vianants tipus Tauló o equivalent de 20x8 cm, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada amb base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

23,39633

Rend.: 1,000

Unitats

21,22

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,450

/R x

20,46000 =

9,20700

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,220

/R x

24,50000 =

5,39000

Subtotal:

14,59700

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

0,044

x

58,45000 =

2,57180

B96513C0

m

1,050
Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a

x

3,59000 =

3,76950

14,59700
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l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340
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

x

0,0021

31,24000 =

Subtotal:

0,06560

6,40690

6,40690

DESPESES AUXILIARS

1,50

%

0,21896

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

21,22286
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

21,22286

F97
RIGOLES
F974
RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT
______________________________________________________________________________________________________________
F97433EA

m

Rend.: 1,000

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

16,01

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,105

/R x

20,46000 =

2,14830

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,300

/R x

24,50000 =

7,35000

Subtotal:

9,49830

9,49830

Maquinària
C1704200

h

Mesclador continu per a morter preparat en sacs

0,105

/R x

1,42000 =

Subtotal:

0,14910
0,14910

0,14910

Materials
x

1,60000 =

5,33280

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en 0,0189
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

x

34,14000 =

0,64525

Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

x

160,16000 =

0,24024

B97423E1

u

Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8
cm, per a rigoles

B0710150

t

B051E201

t

3,333

0,0015

Subtotal:

6,21829

6,21829

DESPESES AUXILIARS

1,50

%

0,14247

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

16,00816
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

16,00816
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F9H
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
F9H1
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
______________________________________________________________________________________________________________
F9H11251

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 0,300

69,18

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,086

/R x

20,46000 =

5,86520

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,019

/R x

24,50000 =

1,55167

Subtotal:

7,41687

7,41687

Maquinària
C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,012

/R x

67,39000 =

2,69560

53,72000 =

1,79067

61,61000 =

2,46440

C1709B00

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

0,010

/R x

C170D0A0

h

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat 0,012
pneumàtic

/R x

Subtotal:

6,95067

6,95067

Materials
B9H11251

t

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

x

1,000

54,70000 =

Subtotal:

54,70000

54,70000

DESPESES AUXILIARS

1,50

%

0,11125

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

69,17879
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F9H11B51

t

54,70000

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i
compactada

69,17879

Rend.: 0,300

Unitats

67,55

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,019

/R x

24,50000 =

1,55167

A0140000

h

Manobre

0,086

/R x

20,46000 =

5,86520

Subtotal:

7,41687

7,41687

Maquinària
C1709B00

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

0,010

/R x

53,72000 =

1,79067

C170D0A0

h

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat 0,012
pneumàtic

/R x

61,61000 =

2,46440

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

/R x

67,39000 =

2,69560

0,012

Subtotal:
Materials

6,95067

6,95067
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B9H11B51

t

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat granític

x

1,000

53,07000 =

Subtotal:

53,07000

53,07000

53,07000

DESPESES AUXILIARS

1,50

%

0,11125

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

67,54879
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

67,54879

F9J
REGS SENSE GRANULATS
F9J1
REGS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS
______________________________________________________________________________________________________________
F9J12E40

m2

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000

0,54

Unitats

Preu

Parcial

21,15000 =

0,06345

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

/R x

0,003

Subtotal:

0,06345

0,06345

Maquinària
C1702D00

h

Camió cisterna per a reg asfàltic

/R x

0,003

28,13000 =

Subtotal:

0,08439
0,08439

0,08439

Materials
B0552460

kg

Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5
IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

x

1,000

0,39000 =

Subtotal:

0,39000

0,39000

DESPESES AUXILIARS

1,50

%

0,00095

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

0,53879
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F9J13R20

m2

0,39000

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1, amb
dotació 0,5 kg/m2

0,53879

Rend.: 0,550
Unitats

0,34
Preu

Parcial

21,15000 =

0,07691

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,002

/R x

Subtotal:

0,07691

0,07691

Maquinària
C1702D00

h

Camió cisterna per a reg asfàltic

0,002

/R x

28,13000 =

Subtotal:

0,10229
0,10229

Materials
B0552420

kg

Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1

0,500

x

0,32000 =

0,16000

0,10229
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Subtotal:

0,16000

0,16000

DESPESES AUXILIARS

1,50

%

0,00115

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

0,34035
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,34035

FB
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
FBA
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
FBA1
MARQUES LONGITUDINALS
______________________________________________________________________________________________________________
FBA1F315

m

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 15 cm d'amplària,
amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes
de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000

1,24

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,005

/R x

20,46000 =

0,10230

A0121000

h

Oficial 1a

0,010

/R x

24,50000 =

0,24500

Subtotal:

0,34730

0,34730

Maquinària
C1B02A00

h

Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada

/R x

0,005

34,77000 =

Subtotal:

0,17385
0,17385

0,17385

Materials
BBA1M100

kg

Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec

0,0765

x

1,16000 =

0,08874

BBA15100

kg

Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de
color blanc, per a marques vials

0,459

x

1,37000 =

0,62883

Subtotal:

0,71757

0,71757

DESPESES AUXILIARS

1,50

%

0,00521

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

1,24393
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,24393

FD
SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FD5
DRENATGES
FD5J
CAIXES PER A EMBORNALS
______________________________________________________________________________________________________________
FD5J525E

u

Rend.: 1,000

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:2:10 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Unitats

Preu

145,70

€

Parcial

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

2,395

/R x

20,46000 =

49,00170

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

2,395

/R x

24,50000 =

58,67750

Subtotal:

107,67920

107,67920
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Materials
B0F1D2A1

u

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

79,9995

x

0,18000 =

14,39991

B0512401

t

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

0,0092

x

103,30000 =

0,95036

B0111000

m3

Aigua

0,003

x

1,63000 =

0,00489

B064300C

m3

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

0,099

x

61,04000 =

6,04296

D070A4D1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0945

x

158,83848 =

15,01024

Subtotal:

36,40836

36,40836

DESPESES AUXILIARS

1,50

%

1,61519

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

145,70275
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

145,70275

FDG
CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDGZ
MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
______________________________________________________________________________________________________________
FDGZU010

m

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

Rend.: 1,000

0,33

Unitats

Preu

Parcial

21,75000 =

0,21750

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,010

/R x

Subtotal:

0,21750

0,21750

Materials
BDGZU010

m

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

1,020

x

0,11000 =

Subtotal:

0,11220

0,11220

0,11220

Altres
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

1,500

% s/

0,21733 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,00326
0,00326

0,00

%

0,00326
0,33296
0,00000
0,33296
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FDK
PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDK2
PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
______________________________________________________________________________________________________________
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

Rend.: 1,000

58,44

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

1,000

/R x

20,46000 =

20,46000

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,500

/R x

24,50000 =

12,25000

Subtotal:

32,71000

32,71000

Maquinària
C1503000

h

Camió grua

/R x

0,200

45,42000 =

Subtotal:

9,08400
9,08400

9,08400

Materials
BDK21495

u

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

1,000

x

14,47000 =

14,47000

B0330020

t

Grava de pedrera, per a drens

0,0972

x

17,34000 =

1,68545

Subtotal:

16,15545

DESPESES AUXILIARS

1,50

%

0,49065

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

58,44010
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FDK282GA

u

16,15545

58,44010

Rend.: 1,000

Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb
morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de
maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

Unitats

Preu

125,90

€

Parcial

Import

Ma d'obra
A0122000

h

Oficial 1a paleta

3,000

/R x

24,50000 =

73,50000

A0140000

h

Manobre

1,500

/R x

20,46000 =

30,69000

Subtotal:

104,19000

Materials
B0111000

m3

Aigua

0,002

x

1,63000 =

0,00326

B0512401

t

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

0,0042

x

103,30000 =

0,43386

B0F1K2A1

u

Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

72,5025

x

0,19000 =

13,77548

D0701461

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,0794

x

74,72210 =

5,93293

104,19000
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Subtotal:

20,14553

DESPESES AUXILIARS

1,50

%

1,56285

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

125,89838
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FDK2EL02

u

20,14553

125,89838

Rend.: 1,000

Pericó centre de control de fàbrica de maó de 60x60x80 cm, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporció en volum 1:8, sobre base drenant de graves.i reblert
lateral amb terres de la mateixa excavació.Inclou tubs passamurs
de 100 mm de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador
ocultable i gravat del nom de la instal·lació i el logo de l'Ajuntament.

Unitats

Preu

181,37

€

Parcial

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

1,000

/R x

20,46000 =

20,46000

A0122000

h

Oficial 1a paleta

2,000

/R x

24,50000 =

49,00000

Subtotal:

69,46000

69,46000

Materials
B0F1K2A1

u

Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

72,5025

x

0,19000 =

13,77548

B0512401

t

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

0,0042

x

103,30000 =

0,43386

B0111000

m3

Aigua

0,002

x

1,63000 =

0,00326

BDKZHJB0

u

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000

x

90,72000 =

90,72000

D0701461

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,0794

x

74,72210 =

5,93293

Subtotal:

110,86553

110,86553

DESPESES AUXILIARS

1,50

%

1,04190

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

181,36743
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

181,36743

FDK
PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDK3
PERICONS RECTANGULARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
______________________________________________________________________________________________________________
FDK3EL02

u

Pericó de 100x40x60 cm de mides interiors, model de la
companyia d'aigues, amb paret de maó calat, sobre base drenant
de graves, arrebossada, lliscada i impermeabilitzada. inclou tubs
passamurs de 100 mm de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica
amb tirador ocultable. Dins de l'arqueta hi haurà un flexo de
polzada, filtre i una vàlvula antiretorn.

Rend.: 1,000

163,75

€
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COST DIRECTE

163,75000

DESPESES INDIRECTES 0,00

%

0,00000
163,75000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

FDK
PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDKZ
ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS
______________________________________________________________________________________________________________
FDKZH9B4

u

Rend.: 1,000

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

48,07

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,350

/R x

24,50000 =

8,57500

A0140000

h

Manobre

0,350

/R x

20,46000 =

7,16100

Subtotal:

15,73600

15,73600

Materials
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

1,000

B0710150

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en 0,0032
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

x

31,99000 =

31,99000

x

34,14000 =

0,10925

Subtotal:

32,09925

DESPESES AUXILIARS

1,50

%

0,23604

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

48,07129
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FDKZHJB4

u

32,09925

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter

48,07129

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

111,44

€

Parcial

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,450

/R x

20,46000 =

9,20700

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,450

/R x

24,50000 =

11,02500

Subtotal:

20,23200

20,23200

Materials
B0710150

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en 0,0053
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

x

34,14000 =

0,18094

BDKZHJB0

u

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

x

90,72000 =

90,72000

1,000

Subtotal:

90,90094

90,90094
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DESPESES AUXILIARS

1,50

%

0,30348

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

111,43642
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

111,43642

FF
TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
FFB
TUBS DE POLIETILÈ
FFB2
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA
______________________________________________________________________________________________________________
FFB27455

m

Rend.: 1,000

Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

6,73

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,080

/R x

25,32000 =

2,02560

A013M000

h

Ajudant muntador

0,080

/R x

21,75000 =

1,74000

Subtotal:

3,76560

3,76560

Materials
BFWB2705

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300

x

5,53000 =

1,65900

BFYB2705

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000

x

0,14000 =

0,14000

BFB27400

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020

x

1,09000 =

1,11180

Subtotal:

2,91080

DESPESES AUXILIARS

1,50

%

0,05648

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

6,73288
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FFB28455

m

2,91080

Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

6,73288

Rend.: 1,000

Unitats

8,55

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,090

/R x

25,32000 =

2,27880

A013M000

h

Ajudant muntador

0,090

/R x

21,75000 =

1,95750

Subtotal:

4,23630

Materials
BFB28400

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020

x

1,68000 =

1,71360

4,23630
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BFWB2805

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300

x

7,76000 =

2,32800

BFYB2805

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000

x

0,21000 =

0,21000

Subtotal:

4,25160

4,25160

DESPESES AUXILIARS

1,50

%

0,06354

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

8,55144
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8,55144

FG
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
FG2
TUBS I CANALS
FG22
TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS
______________________________________________________________________________________________________________
FG22TH1K

m

Rend.: 1,000

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència
a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,92

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,033

/R x

25,32000 =

0,83556

A013H000

h

Ajudant electricista

0,020

/R x

21,72000 =

0,43440

Subtotal:

1,26996

1,26996

Materials
BG22TH10

m

x

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa 1,020
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,60000 =

Subtotal:

1,63200

1,63200

DESPESES AUXILIARS

1,50

%

0,01905

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

2,92101
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FG22TP1K

m

1,63200

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

2,92101

Rend.: 1,000

Unitats

5,08

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013H000
A012H000

h
h

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista

0,020

/R x

21,72000 =

0,43440

0,042

/R x

25,32000 =

1,06344

Subtotal:
Materials

1,49784

1,49784
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BG22TP10

m

x

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa 1,020
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,49000 =

Subtotal:

3,55980

3,55980

3,55980

DESPESES AUXILIARS

1,50

%

0,02247

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

5,08011
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,08011

FG3
CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
FG31
CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV
______________________________________________________________________________________________________________
FG313306

m

Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de
secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,000

1,65

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,015

/R x

25,32000 =

0,37980

A013H000

h

Ajudant electricista

0,015

/R x

21,72000 =

0,32580

Subtotal:

0,70560

0,70560

Materials
BG313300

m

Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, tripolar de secció 3x2,5 mm2

x

1,020

0,92000 =

Subtotal:

0,93840

0,93840

0,93840

Altres
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

% s/

1,500

0,70533 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,01058
0,01058

0,00

1,65458
0,00000

%

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FG319554

m

1,65458

Rend.: 1,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Unitats

0,01058

4,46

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,040

/R x

25,32000 =

1,01280

A013H000

h

Ajudant electricista

0,040

/R x

21,72000 =

0,86880

Subtotal:

1,88160

Materials
BG319550

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020

x

2,50000 =

2,55000

1,88160
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Subtotal:

2,55000

2,55000

DESPESES AUXILIARS

1,50

%

0,02822

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

4,45982
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,45982

FG3
CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
FG38
CONDUCTORS DE COURE NUS
______________________________________________________________________________________________________________
FG380902

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment

Rend.: 1,000

7,52

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,100

/R x

25,32000 =

2,53200

A013H000

h

Ajudant electricista

0,150

/R x

21,72000 =

3,25800

Subtotal:

5,79000

5,79000

Materials
BG380900

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2

1,020

x

1,29000 =

1,31580

BGW38000

u

Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000

x

0,33000 =

0,33000

Subtotal:

1,64580

1,64580

DESPESES AUXILIARS

1,50

%

0,08685

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

7,52265
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,52265

FGD
ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA
FGD2
PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA
______________________________________________________________________________________________________________
FGD2322D

u

Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de
superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada

Rend.: 1,000
Unitats

54,99
Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,166

/R x

21,72000 =

3,60552

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,166

/R x

25,32000 =

4,20312

Subtotal:

7,80864

7,80864

Materials
BGYD2000

u

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

1,000

x

4,12000 =

4,12000

BGD23220

u

Placa de connexió a terra d'acer quadrada
(massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de
gruix

1,000

x

42,94000 =

42,94000

Subtotal:

47,06000

47,06000
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DESPESES AUXILIARS

1,50

%

0,11713

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

54,98577
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

54,98577

FGZ
FGZZ
Familia GZZ
______________________________________________________________________________________________________________
FGZZXM02

u

Rend.: 1,000

Redacció del projecte de legalització elèctrica de baixa tensió per a
instal·lació d'enllumenat públic; visat per un col·legi professional
incloent el certificat final d'obra; verificacions i proves, estudi
lluminotècnic, legalització, presentació a ICICT o ECA de tota la
documentació necessària; pagament de taxes, posada en servei i
lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions.
Tot inclòs. Partida a justificar

1.000,00

COST DIRECTE

1.000,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00

%

0,00000
1.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FGZZXM03

u

Tramits amb companyia elèctrica per a la connexió d'escomesa de
BT i connexió amb quadre elèctric. Inclou obra civil. Partida a
justificar.

€

Rend.: 1,000

1.000,00

COST DIRECTE

€

1.000,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00

%

0,00000
1.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

FH
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
FHM
ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS
FHM1
COLUMNES
______________________________________________________________________________________________________________
FHM1XM01

u

Conjunt lumínic tipus LEDME simple de ROURA o equivalent,
acabat oxidat, la llumenera conté 16 làmpades LED de 3000º k per
un total de 32 w de potència, 0,70A, amb suport d'acer estructural
de 4,20 m d'alçària, amb tractament de protecció anticorrosiva i
antiorins de la base, col·locada sobre dau de formigó. Inclou,
també, la instal·lació interior del punt de llum amb caixa de
connexions i fussibles (tipus COFRED) i tot el material i ma d'obra
per a deixar el fanal completament instal·lat

Rend.: 1,000

Unitats

1.287,59

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,530

/R x

21,72000 =

11,51160

A0140000

h

Manobre

0,250

/R x

20,46000 =

5,11500

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,530

/R x

25,32000 =

13,41960

Subtotal:

30,04620

Maquinària
C1504R00

h

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

0,530

/R x

39,64000 =

21,00920

C1503000

h

Camió grua

0,530

/R x

45,42000 =

24,07260

30,04620
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

45,08180

45,08180

Materials
BHWM1000

u

Part proporcional d'accessoris per a columnes

3,500

x

40,05000 =

140,17500

B064500C

m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,341

x

59,49000 =

20,28609

BHM1EL01

u

Conjunt lumínic tipus LEDME simple de ROURA o
equivalent, acabat oxidat, la llumenera conté 16
làmpades LED de 3000º k per un total de 32 w de
potència, amb suport d'acer estructural de 4,20 m
d'alçària, amb tractament de protecció antiorins de la
base, col·locada sobre dau de formigó

1,000

x 1.052,00000 =

1.052,00000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1.212,46109

0,00

1.287,58909
0,00000

%

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FHM1XM02

u

Conjunt lumínic tipus LEDME doble de ROURA o equivalent,
acabat oxidat, cada llumenera conté 16 làmpades LED de 3000º k
per un total de 32 w de potència, 0,70A, amb suports d'acer
estructural de 4,20 m d'alçària, amb tractament de protecció
anticorrosiva i antiorins de la base, col·locada sobre dau de
formigó. Inclou, també, la instal·lació interior dels punts de llum
amb caixa de connexions i fussibles (tipus COFRED) i tot el
material i ma d'obra per a deixar el fanal completament instal·lat

1.287,58909

Rend.: 1,000

Unitats

1.212,46109

1.855,67

Preu

Parcial

20,46000 =

5,11500

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,250

/R x

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,530

/R x

25,32000 =

13,41960

A013H000

h

Ajudant electricista

0,530

/R x

21,72000 =

11,51160

Subtotal:

30,04620

30,04620

Maquinària
C1504R00

h

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

0,530

/R x

39,64000 =

21,00920

C1503000

h

Camió grua

0,530

/R x

45,42000 =

24,07260

Subtotal:

45,08180

45,08180

Materials
BHWM1000

u

Part proporcional d'accessoris per a columnes

3,500

x

40,05000 =

140,17500

B064500C

m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,341

x

59,49000 =

20,28609

BHM1EL01

u

Conjunt lumínic tipus LEDME simple de ROURA o
equivalent, acabat oxidat, la llumenera conté 16
làmpades LED de 3000º k per un total de 32 w de
potència, amb suport d'acer estructural de 4,20 m
d'alçària, amb tractament de protecció antiorins de la
base, col·locada sobre dau de formigó

1,540

x 1.052,00000 =

1.620,08000

Subtotal:

1.780,54109

1.780,54109
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COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

1.855,66909
0,00000

%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.855,66909

FJ
EQUIPS PER A INSTAL.LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES
FJM
ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ
FJMZ
ELEMENTS ESPECIALS PER A MESURA, CONTROL I REGULACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________
FJMZUZ20

u

Rend.: 1,000

Connexió a la xarxa general amb escomesa de 2,5 m3/h. Inclou els
drets de la companyia, el comptador volumètric , el ramal,
connexions, permisos i accessoris. Partida alçada a justificar

1.308,62

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Materials
x

748,44000 =

748,44000

1,000

x

357,59000 =

357,59000

1,000

x

202,59000 =

202,59000

BJMZUZ20

u

Drets de la companyia per a escomesa de 2m3/h fins
a menys de 4 m3/h

1,000

BJMZUZ21

u

Ramal d'escomesa interna de 20 mm

BJMZUZ22

u

Drets de subministrament, fiança, import del
comptador, quota anual de conservació

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1.308,62000

0,00

1.308,62000
1.308,62000
0,00000

%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.308,62000

FJS
EQUIPS PER A REG
FJS1
BOQUES DE REG
______________________________________________________________________________________________________________
FJS1U001

u

Boca de reg homologades per Parcs i Jardins de Montcada i
Reixac ,amb cos de llautó, rosca d'entrada d'1''1/4 i ràcord de
connexió de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa,especificant
“ Reg Parcs i Jardins “. vàlvula de tancament amb junt EPDM i
amb petit material d'acer inoxidable per a connexió amb la
canonada, instal·lada.L’alimentació hidràulica s’efectuarà de la
xarxa primària per a cada una d’elles amb una canonada de 50 mm
de diàmetre.

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

184,26

€

Parcial

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,500

/R x

21,75000 =

10,87500

A012M000

h

Oficial 1a muntador

1,000

/R x

25,32000 =

25,32000

Subtotal:

36,19500

36,19500

Materials
BJS1UZ10

u

Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de
reg amb la canonada

1,000

x

30,00000 =

30,00000

BJS1U001

u

Boca de reg amb cos de llautó, rosca d'entrada
d'1''1/4 i ràcord de connexió de 45 mm de diàmetre,
pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt
EPDM

1,000

x

117,52000 =

117,52000

Subtotal:

147,52000

147,52000
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DESPESES AUXILIARS

1,50

%

0,54293

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

184,25793
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

184,25793

FJS
EQUIPS PER A REG
FJS5
GOTEJADORS
______________________________________________________________________________________________________________
FJS5A762

u

Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge
identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 80
cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm
de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la
rasa inclosos

Rend.: 1,000

12,15

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,130

/R x

21,75000 =

2,82750

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,130

/R x

25,32000 =

3,29160

Subtotal:

6,11910

6,11910

Materials
BJS51760

m

Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

3,000

x

1,21000 =

3,63000

BD5A2600

m

Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm
de diàmetre

3,000

x

0,74000 =

2,22000

BFYB2305

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,200

x

0,02000 =

0,02400

Subtotal:

5,87400

DESPESES AUXILIARS

2,50

%

0,15298

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

12,14608
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FJS5A766

u

5,87400

12,14608

Rend.: 1,000

Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge
identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 120
cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm
de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la
rasa inclosos

Unitats

15,07

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,130

/R x

25,32000 =

3,29160

A013M000

h

Ajudant muntador

0,130

/R x

21,75000 =

2,82750

Subtotal:

6,11910

Materials
BJS51760

m

Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

4,500

x

1,21000 =

5,44500

6,11910
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BD5A2600

m

Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm
de diàmetre

4,500

x

0,74000 =

3,33000

BFYB2305

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,200

x

0,02000 =

0,02400

Subtotal:

8,79900

DESPESES AUXILIARS

2,50

%

0,15298

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

15,07108
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FJS5R201

u

8,79900

Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de
material plàstic, de 1'' de diàmetre, intal·lada en pericó

15,07108

Rend.: 1,000

12,65

Unitats

Preu

Parcial

25,32000 =

6,33000

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

/R x

0,250

Subtotal:

6,33000

6,33000

Materials
BJS5R200

u

x

1,000
Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a
instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de
1'' de diàmetre

6,23000 =

Subtotal:

6,23000

6,23000

DESPESES AUXILIARS

1,50

%

0,09495

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

12,65495
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FJS5R202

u

6,23000

Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material
plàstic, de 1'' de diàmetre, intal·lada en pericó

12,65495

Rend.: 1,000

12,69

Unitats

Preu

Parcial

25,32000 =

6,33000

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,250

/R x

Subtotal:

6,33000

6,33000

Materials
BJS5R200

u

Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a
1,000
instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de
1'' de diàmetre

x

6,23000 =

Subtotal:

6,23000

6,23000

6,23000

DESPESES AUXILIARS

2,00

%

0,12660

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

12,68660
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

12,68660
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FJS
EQUIPS PER A REG
FJSA
PROGRAMADORS
______________________________________________________________________________________________________________
FJSAXM30

u

Rend.: 1,000

Programador autonom de reg amb alimentació a 9 V, TBOSS-II
sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un
nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat
als aparells de control, als elements gobernats, programat i
comprovat

Unitats

Preu

314,70

€

Parcial

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

/R x

0,800

25,32000 =

Subtotal:

20,25600
20,25600

20,25600

Materials
BJSA3022

u

Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema
de programació per teclat via radio, preu alt, per a un
nombre màxim de 2 estacions

x

1,000

293,94000 =

Subtotal:

293,94000

293,94000

293,94000

DESPESES AUXILIARS

2,50

%

0,50640

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

314,70240
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

314,70240

FJS
EQUIPS PER A REG
FJSB
ELECTROVÀLVULES
______________________________________________________________________________________________________________
FJSB1211

u

Rend.: 1,000

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima
de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes
elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

53,88

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,750

/R x

25,32000 =

Subtotal:

18,99000
18,99000

18,99000

Materials
BJSB1210

u

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V,
per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador
de cabal

1,000

x

31,12000 =

31,12000

BJSWE100

u

Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula d'1´´

1,000

x

3,49000 =

3,49000

Subtotal:

34,61000

34,61000

DESPESES AUXILIARS

1,50

%

0,28485

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

53,88485
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

53,88485
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FN
INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ
FN3
VÀLVULES DE BOLA
FN31
VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES, MANUALS, ROSCADES
______________________________________________________________________________________________________________
FN316324

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de bronze, de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de PN i preu alt,
muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000

35,17

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,300

/R x

21,75000 =

6,52500

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,300

/R x

25,32000 =

7,59600

Subtotal:

14,12100

14,12100

Materials
BN316320

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´, de
10 bar de PN i preu alt

x

1,000

20,84000 =

Subtotal:

20,84000

20,84000

20,84000

DESPESES AUXILIARS

1,50

%

0,21182

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

35,17282
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

35,17282

FN7
VÀLVULES DE REGULACIÓ
FN74
VÀLVULES REDUCTORES DE PRESSIÓ ROSCADES
______________________________________________________________________________________________________________
FN74U81X

u

Subministrament i col·locació de regulador de pressió de 10 atm. a
0,5 atm. i filtre metàl·lic de 300 micres.

Rend.: 1,000

94,81

COST DIRECTE

€

94,81000

DESPESES INDIRECTES 0,00

%

0,00000
94,81000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

FNE
FILTRES
FNER
FILTRES PER A INSTAL·LACIONS DE REG
______________________________________________________________________________________________________________
FNER1481

u

Rend.: 1,000

Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic,
amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga,
i amb presa manomètrica, muntat roscat

Unitats

103,08

€

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,230

/R x

25,32000 =

5,82360

A013M000

h

Ajudant muntador

0,230

/R x

21,75000 =

5,00250

Subtotal:

10,82610

Materials
BNER1481

u

Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, amb vàlvula de purga i amb presa
manomètrica, per a muntar roscat

1,000

x

91,98000 =

91,98000

10,82610
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Subtotal:

91,98000

91,98000

DESPESES AUXILIARS

2,50

%

0,27065

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

103,07675
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

103,07675

FQ
MOBILIARI URBÀ
FQ1
BANCS
FQ11
BANCS DE FUSTA
______________________________________________________________________________________________________________
FQ115F56

u

Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de
llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta,
cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà, ancorat
amb daus de formigó

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

321,86

€

Parcial

Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

1,140

/R x

24,50000 =

27,93000

A0140000

h

Manobre

1,140

/R x

20,46000 =

23,32440

Subtotal:

51,25440

51,25440

Materials
BQ115F55

u

Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de
170 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm,
amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer
cadmiat i suports de passamà

1,000

x

247,90000 =

247,90000

D060M0B2

m3

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

0,2816

x

76,06525 =

21,41997

Subtotal:

269,31997

DESPESES AUXILIARS

2,50

%

1,28136

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

321,85573
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FQ11GC10

u

269,31997

Cadira de llistons de fusta tropical, de 68 cm de llargària, amb
protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb
respatller, suports i recolzabraços de fusta, col·locada amb
fixacions mecàniques

321,85573

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

204,35

€

Parcial

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,530

/R x

20,46000 =

10,84380

A0121000

h

Oficial 1a

0,530

/R x

24,50000 =

12,98500

Subtotal:

23,82880

Materials
BQ11GC10

u

Cadira de llistons de fusta tropical, de 68 cm de
llargària, amb protecció fungicida insecticida i
hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i
recolzabraços de fusta

1,000

x

179,93000 =

179,93000

23,82880
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Subtotal:

179,93000

179,93000

DESPESES AUXILIARS

2,50

%

0,59572

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

204,35452
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

204,35452

FQ2
PAPERERES
FQ21
PAPERERES TRABUCABLES
______________________________________________________________________________________________________________
FQ210100

u

Paperera tipus Barcelona, model 600, circular de diàmetre 400
mm, de planxa d'acer perforada, estructura de suport amb tub de
diàmetre 40 mm, amb base d'ancoratge de platina i fixació
mecànica al paviment

Rend.: 1,000

68,91

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,160

/R x

20,46000 =

3,27360

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,160

/R x

24,50000 =

3,92000

Subtotal:

7,19360

7,19360

Materials
BQ210001

u

Paperera tipus Barcelona, model 600, circular de
diàmetre 400 mm, de planxa d'acer perforada,
estructura de suport tub diàmetre 40 mm, amb base
d'ancoratge de platina i tacs spit de fixació a
paviment, color a escollir

x

1,000

61,61000 =

Subtotal:

61,61000

61,61000

61,61000

Altres
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

% s/

1,500

7,19333 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,10790
0,10790

0,00

0,10790
68,91150
0,00000

%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

68,91150

FR
JARDINERIA
FR3
CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS
FR3P
APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA
______________________________________________________________________________________________________________
FR3P2112

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat
elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a
granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

Rend.: 1,000

Unitats

51,40

Preu

Parcial

26,10000 =

5,22000

€

Import

Ma d'obra
A013P000

h

Ajudant jardiner

0,200

/R x

Subtotal:

5,22000

Maquinària
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,0845

/R x

50,90000 =

4,30105

5,22000
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Subtotal:

4,30105

4,30105

Materials
BR3P2110

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

x

1,155

36,19000 =

Subtotal:

41,79945

41,79945

41,79945

DESPESES AUXILIARS

1,50

%

0,07830

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

51,39880
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

51,39880

FR4
SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES
FR43
SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (FAGUS A LIRIODENDRUM)
______________________________________________________________________________________________________________
FR43442A

u

Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 16 a 18
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima
35,7 cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000

77,13

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Materials
BR43442A

u

Fraxinus angustifolia de perímetre de 16 a 18 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i
profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

x

1,000

77,13000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

77,13000

77,13000

0,00

77,13000
77,13000
0,00000

%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

77,13000

FR4
SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES
FR44
SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS)
______________________________________________________________________________________________________________
FR44XM5P

u

Subministrament de Prunus spinosa d'alçària de 100 a 150 cm, en
contenidor d'3 l

Rend.: 1,000

4,58

Unitats

Preu

Parcial

2,29000 =

4,58000

€

Import

Materials
BR44FP5P

u

Prunus spinosa d'alçària de 60 a 80 cm en contenidor
d'1,5 l

2,000

x

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,58000

0,00

%

4,58000
4,58000
0,00000
4,58000
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FR4
SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES
FR45
SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (QUERCUS A ZELKOVA)
______________________________________________________________________________________________________________
FR45BJ2A

u

Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de 16 a 18 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima
35,7 cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

102,26

€

Parcial

Import

Materials
BR45BJ2A

u

Tilia tomentosa de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat
mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

x

1,000

102,26000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

102,26000

102,26000

0,00

102,26000
0,00000

%

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FR45E22A

u

102,26000

Rend.: 1,000

Subministrament de Zelkova serrata de perímetre de 16 a 18 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima
35,7 cm segons fórmules NTJ

102,26000

Unitats

Preu

117,60

€

Parcial

Import

Materials
BR45E22A

u

Zelkova serrata de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat
mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

x

1,000

117,60000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

117,60000

117,60000

0,00

117,60000
0,00000

%

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FR45XM5L

u

Subministrament de Salix atrocinera d'alçària de 100 a 150 cm, en
contenidor de 5 l

117,60000

117,60000

Rend.: 1,000

7,38

Unitats

Preu

Parcial

3,69000 =

7,38000

€

Import

Materials
BR45525L

u

Salix alba d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de
3l

2,000

x

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,38000

0,00

%

7,38000
7,38000
0,00000
7,38000
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FR45XMAP

u

Subministrament de Tamarix galicia d'alçària de 100 a 150 cm, en
contenidor de 5 l

Rend.: 1,000

7,52

COST DIRECTE

€

7,52000

DESPESES INDIRECTES 0,00

%

0,00000
7,52000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

FR4
SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES
FR4B
SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (CARYOPTERIS A CORTADERIA)
______________________________________________________________________________________________________________
FR4BXM1D

u

Subministrament de Cornus sanguinea d'alçària de 100 a 150 cm,
en contenidor d'3 l

Rend.: 1,000

5,88

Unitats

Preu

Parcial

1,96000 =

5,88000

€

Import

Materials
BR4BVD1D

u

Cornus sanguinea d'alçària de 90 a 120 cm, en
contenidor d'1,5 l

x

3,000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,88000

0,00

5,88000
5,88000
0,00000

%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,88000

FR4
SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES
FR4J
SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (SYZGIUM A ZOYSIA)
______________________________________________________________________________________________________________
FR4JXM36

u

Subministrament de Vitex agnus-castus d'alçària de 100 a 150 cm,
en contenidor de 4 l

Rend.: 1,000

6,82

Unitats

Preu

Parcial

3,41000 =

6,82000

€

Import

Materials
BR4JL236

u

Vitex agnus-castus d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 3 l

x

2,000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,82000

0,00

6,82000
6,82000
0,00000

%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,82000

FR6
PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES
FR61
PLANTACIÓ D'ARBRES PLANIFOLIS
______________________________________________________________________________________________________________
FR611357

u

Rend.: 1,000

Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, 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
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per terra de
jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Unitats

54,35

Preu

Parcial

26,10000 =

6,78600

Ma d'obra
A013P000

h

Ajudant jardiner

0,260

/R x

€

Import
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A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,100

/R x

29,41000 =

2,94100

A012P200

h

Oficial 2a jardiner

0,200

/R x

27,55000 =

5,51000

Subtotal:

15,23700

15,23700

Maquinària
C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

0,150

/R x

43,34000 =

6,50100

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,2898

/R x

50,90000 =

14,75082

Subtotal:

21,25182

21,25182

Materials
B0111000

m3

Aigua

0,160

x

1,63000 =

0,26080

BR3P2110

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

0,480

x

36,19000 =

17,37120

Subtotal:

17,63200

17,63200

DESPESES AUXILIARS

1,50

%

0,22856

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

54,34938
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

54,34938

FR6
PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES
FR66
PLANTACIÓ D'ARBUSTS I ARBRES DE PETIT FORMAT
______________________________________________________________________________________________________________
FR66233B

u

Rend.: 1,000

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l,
excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra
de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

7,54

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,010

/R x

29,41000 =

0,29410

A012P200

h

Oficial 2a jardiner

0,020

/R x

27,55000 =

0,55100

A013P000

h

Ajudant jardiner

0,240

/R x

26,10000 =

6,26400

Subtotal:

7,10910

7,10910

Materials
B0111000

m3

Aigua

0,010

x

1,63000 =

0,01630

BR341150

m3

Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0.8 m3

0,0048

x

63,65000 =

0,30552

Subtotal:

0,32182

0,32182

DESPESES AUXILIARS

1,50

%

0,10664

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

7,53756
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,53756
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FR7
IMPLANTACIÓ DE GESPA
FR72
IMPLANTACIÓ DE GESPA PER HIDROSEMBRA
______________________________________________________________________________________________________________
FR721AK0

m2

Rend.: 1,000

Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N,
amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a
base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i
estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a
5000 m2

1,09

Unitats

Preu

Parcial

29,41000 =

0,05882

€

Import

Ma d'obra
A012P000

h

Oficial 1a jardiner

/R x

0,002

Subtotal:

0,05882

0,05882

Maquinària
C1503000
CR713300

h
h

Camió grua
Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit
de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW

0,001

/R x

45,42000 =

0,04542

0,001

/R x

35,50000 =

0,03550

Subtotal:

0,08092

0,08092

Materials
BR4U1K00

kg

Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons
NTJ 07N

0,030

x

4,45000 =

0,13350

BR34J000

kg

Bioactivador microbià

0,015

x

6,52000 =

0,09780

BR3PAN00

kg

Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

0,200

x

0,92000 =

0,18400

BR361100

kg

Estabilitzant sintètic de base acrílica

0,045

x

8,21000 =

0,36945

5,22000 =

0,15660

1,63000 =

0,00326

BR3A7000

kg

Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent

0,030

x

B0111000

m3

Aigua

0,002

x

Subtotal:

0,94461

0,94461

DESPESES AUXILIARS

1,50

%

0,00088

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

1,08523
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,08523

FRZ
OPERACIONS AUXILIARS
FRZ2
ASPRATGES
______________________________________________________________________________________________________________
FRZ22823

u

Rend.: 1,000

Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en
autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2.5 m de
llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2
abraçadores regulables de goma o cautxú

Unitats

26,92

Preu

Parcial

Ma d'obra
A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,246

/R x

29,41000 =

7,23486

A013P000

h

Ajudant jardiner

0,246

/R x

26,10000 =

6,42060

€

Import
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Subtotal:

13,65546

13,65546

Materials
BRZ21820

u

Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció
circular, de 8 cm de diàmetre i 2.5 m de llargària

2,000

x

6,12000 =

12,24000

BRZ22510

u

Abraçadora regulable de goma o cautxú per a
aspratges

2,000

x

0,41000 =

0,82000

Subtotal:

13,06000

13,06000

DESPESES AUXILIARS

1,50

%

0,20483

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

26,92029
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

26,92029

G
PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
G2
DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G22
MOVIMENTS DE TERRES
G222
EXCAVACIONS DE RASES, POUS I FONAMENTS
______________________________________________________________________________________________________________
G222XM21

PA

Rend.: 1,000

Partida alçada a justificar per a l'execució de cales d'inspecció
cada 30m, de fins a 4 m de fondària per a localització de serveis
afectats, en terreny compacte, amb mitjans mecànics. Amb tots els
medis de seguretat i salut necessaris.

3.800,00

COST DIRECTE

3.800,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00

%

0,00000
3.800,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
G222XM22

u

Rend.: 1,000

Jornada d'equip de localització de serveis mitjançant Georadar.
Inclou conductor, desplaçament, interpretació de dades i informe
de conclusions.

€

850,00

COST DIRECTE

€

850,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00

%

0,00000
850,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

G4
ESTRUCTURES
G4D
ENCOFRATS
G4DC
ENCOFRATS PER A LLOSES
______________________________________________________________________________________________________________
G4DCXM00

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, amb tauler de fusta
de pi. Inclou ´´berengeno´´ d'1 cm.

Rend.: 1,000
Unitats

29,64
Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,540

/R x

24,50000 =

13,23000

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,540

/R x

21,75000 =

11,74500

Subtotal:

24,97500

Materials
B0D71120

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

1,100

x

2,59000 =

2,84900

B0A31000

kg

Clau acer

0,1007

x

1,36000 =

0,13695

24,97500
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B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,0019

x

245,76000 =

0,46694

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0151

x

9,91000 =

0,14964

B0DZA000

l

Desencofrant

0,040

x

2,51000 =

0,10040

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,990

x

0,34000 =

0,33660

Subtotal:

4,03953

4,03953

DESPESES AUXILIARS

2,50

%

0,62438

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

29,63891
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

29,63891

G9
FERMS I PAVIMENTS
G9G
PAVIMENTS DE FORMIGÓ
G9GA
PAVIMENTS DE FORMIGÓ VIBRAT
______________________________________________________________________________________________________________
G9GAXM35

m3

Rend.: 0,800

Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P/10/I+F de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F,
escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori,
acabat fratassat mecànico-manual. Acabat superficial amb
disolució àcida aquosa de sals metàl·liques. Inclou execució i
marcatge de zona per a invidents amb REAS de diametre 16,
segons especificacions de direcció executiu.

99,50

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,490

/R x

20,46000 =

12,53175

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,160

/R x

24,50000 =

4,90000

Subtotal:

17,43175

17,43175

Maquinària
C2005000

h

Regle vibratori

0,133

/R x

4,43000 =

Subtotal:

0,73649
0,73649

0,73649

Materials
B064C35C

m3

Formigó HM-30/P/10/I+F de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F

1,050

x

77,21000 =

Subtotal:

81,07050

81,07050

81,07050

DESPESES AUXILIARS

1,50

%

0,26148

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

99,50022
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

99,50022
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H
PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT
H1
PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL
H14
PROTECCIONS INDIVIDUALS
H141
PROTECCIONS DEL CAP
______________________________________________________________________________________________________________
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

Rend.: 1,000

5,69

Unitats

Preu

Parcial

5,69000 =

5,69000

€

Import

Materials
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

x

1,000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,69000

0,00

5,69000
0,00000

%

COST EXECUCIÓ MATERIAL
H141XM11

PA

Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut de l'obra.
Previsió per a la seguretat en l'obra per a tasques imprevistes.

5,69000

5,69000

Rend.: 1,000

1.590,00

COST DIRECTE

€

1.590,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00

%

0,00000
1.590,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

H14
PROTECCIONS INDIVIDUALS
H142
PROTECCIONS DE L'APARELL OCULAR
______________________________________________________________________________________________________________
H1422120

u

Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables
sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats,
el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

Rend.: 1,000

6,40

Unitats

Preu

Parcial

6,40000 =

6,40000

€

Import

Materials
B1422120

u

Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents
utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

1,000

x

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,40000

0,00

%

6,40000
6,40000
0,00000
6,40000
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H14
PROTECCIONS INDIVIDUALS
H143
PROTECCIONS DE L'APARELL AUDITIU
______________________________________________________________________________________________________________
H1432012

u

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000

18,42

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Materials
B1432012

u

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

x

1,000

18,42000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

18,42000

18,42000

0,00

18,42000
18,42000
0,00000

%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

18,42000

H14
PROTECCIONS INDIVIDUALS
H144
PROTECCIONS DE L'APARELL RESPIRATORI
______________________________________________________________________________________________________________
H1441201

u

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405

Rend.: 1,000

0,67

Unitats

Preu

Parcial

0,67000 =

0,67000

€

Import

Materials
B1441201

u

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

x

1,000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,67000

0,00

0,67000
0,67000
0,00000

%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,67000

H14
PROTECCIONS INDIVIDUALS
H145
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS
______________________________________________________________________________________________________________
H1456821

u

Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb
maniguets fins a mig avantbraç

Rend.: 1,000

36,86

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Materials
B1456821

u

Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de
cautxú amb maniguets fins a mig avantbraç

1,000

x

36,86000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

36,86000

36,86000

0,00

%

36,86000
36,86000
0,00000
36,86000
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H145C002

u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420

Rend.: 1,000

7,99

Unitats

Preu

Parcial

7,99000 =

7,99000

€

Import

Materials
B145C002

u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

x

1,000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

7,99000

0,00

7,99000
7,99000
0,00000

%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,99000

H14
PROTECCIONS INDIVIDUALS
H146
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS
______________________________________________________________________________________________________________
H1462242

u

Rend.: 1,000

Parella de botes de seguretat 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, amb plantilles i puntera metàl·liques

25,89

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Materials
B1462242

u

Parella de botes de seguretat 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, amb
plantilles i puntera metàl·liques

1,000

x

25,89000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

25,89000

25,89000

0,00

25,89000
25,89000
0,00000

%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

25,89000

H14
PROTECCIONS INDIVIDUALS
H147
PROTECCIONS DEL COS
______________________________________________________________________________________________________________
H1474600

u

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

Rend.: 1,000
Unitats

Preu

14,71
Parcial

€

Import

Materials
B1474600

u

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

1,000

x

14,71000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

14,71000
14,71000

0,00

%

14,71000
14,71000
0,00000
14,71000
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H147N000

u

Faixa de protecció dorslumbar

Rend.: 1,000
Unitats

Preu

22,57
Parcial

€

Import

Materials
B147N000

u

Faixa de protecció dorslumbar

x

1,000

22,57000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

22,57000
22,57000

0,00

22,57000
22,57000
0,00000

%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

22,57000

H14
PROTECCIONS INDIVIDUALS
H148
ROBA DE TREBALL
______________________________________________________________________________________________________________
H1483132

u

Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals

Rend.: 1,000
Unitats

Preu

7,40
Parcial

7,40000 =

7,40000

€

Import

Materials
B1483132

u

Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb
butxaques laterals

x

1,000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

7,40000

0,00

7,40000
0,00000

%

COST EXECUCIÓ MATERIAL
H1484110

u

Samarreta de treball, de cotó

7,40000

7,40000

Rend.: 1,000
Unitats

Preu

2,76
Parcial

2,76000 =

2,76000

€

Import

Materials
B1484110

u

Samarreta de treball, de cotó

x

1,000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,76000

0,00

2,76000
0,00000

%

COST EXECUCIÓ MATERIAL
H1485800

u

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

2,76000

2,76000

Rend.: 1,000

15,03

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Materials
B1485800

u

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1,000

x

15,03000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

15,03000

15,03000

0,00

%

15,03000
15,03000
0,00000
15,03000
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H1487460

u

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0.4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000

6,83

Unitats

Preu

Parcial

6,83000 =

6,83000

€

Import

Materials
B1487460

u

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0.4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340

x

1,000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,83000

0,00

6,83000
0,00000

%

COST EXECUCIÓ MATERIAL
H1489790

u

Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

6,83000

6,83000

Rend.: 1,000

12,76

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Materials
B1489790

u

Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

x

1,000

12,76000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

12,76000

12,76000

0,00

12,76000
12,76000
0,00000

%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

12,76000

H15
PROTECCIONS COL·LECTIVES
H153
PROTECCIONS PUNTUALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES
______________________________________________________________________________________________________________
H1532581

m2

Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000

Unitats

5,28

Preu

Parcial

20,46000 =

2,04600

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,100

/R x

Subtotal:

2,04600

2,04600

Materials
B0DZWA03

m2

Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8
mm de gruix, per a 10 usos

1,000

x

3,21000 =

Subtotal:

3,21000

3,21000

3,21000

Altres
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

1,000

% s/

Subtotal:

2,04600 =

0,02046
0,02046

0,02046
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COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

5,27646
0,00000

%

COST EXECUCIÓ MATERIAL
H1533591

m2

5,27646

Rend.: 1,000

Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs

7,05

Unitats

Preu

Parcial

20,46000 =

2,04600

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

/R x

0,100

Subtotal:

2,04600

2,04600

Materials
B0DZWC03

m2

Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12
mm de gruix, per a 10 usos

x

1,000

4,98000 =

Subtotal:

4,98000

4,98000

4,98000

Altres
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

% s/

1,000

2,04600 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,02046
0,02046

0,00

0,02046
7,04646
0,00000

%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,04646

H15
PROTECCIONS COL·LECTIVES
H15Z
ELEMENTS AUXILIARS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES
______________________________________________________________________________________________________________
H15Z1001

h

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions

Rend.: 1,000

45,41

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

1,000

/R x

20,46000 =

20,46000

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

1,000

/R x

24,50000 =

24,50000

Subtotal:

44,96000

44,96000

DESPESES AUXILIARS

1,00

%

0,44960

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

45,40960
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

45,40960

19014u Paes Vorera Poligon Ferreria

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 29/04/21

Pàg.:

65

PARTIDES D'OBRA

H15Z2011

h

Senyaler

Rend.: 1,000
Unitats

Preu

20,66
Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

/R x

1,000

20,46000 =

Subtotal:

20,46000
20,46000

20,46000

DESPESES AUXILIARS

1,00

%

0,20460

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

20,66460
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

20,66460

H16
MESURES PREVENTIVES
H16F
CONTROL DE LA SEGURETAT A L'OBRA I FORMACIÓ DEL PERSONAL
______________________________________________________________________________________________________________
H16F1004

h

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

Rend.: 1,000
Unitats

Preu

20,66
Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

/R x

1,000

20,46000 =

Subtotal:

20,46000
20,46000

20,46000

DESPESES AUXILIARS

1,00

%

0,20460

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

20,66460
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

20,66460

H6
TANCAMENTS I DIVISÒRIES
H6A
TANCAMENTS DE MALLES METÀL.LIQUES
H6AA
TANCAMENTS DE MALLA D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________
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

Rend.: 1,000

Unitats

2,82

Preu

Parcial

20,46000 =

2,04600

€

Import

Ma d'obra
A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

0,100

/R x

Subtotal:

2,04600

2,04600

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

x

0,13000 =

0,03900

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

x

0,70000 =

0,70000

Subtotal:

0,73900

0,73900
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DESPESES AUXILIARS

1,50

%

0,03069

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

2,81569
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,81569

HB
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL
HBC
ABALISAMENT
HBC1
ABALISAMENT
______________________________________________________________________________________________________________
HBC1KJ00

m

Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000

6,50

Unitats

Preu

Parcial

20,46000 =

1,22760

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

/R x

0,060

Subtotal:

1,22760

1,22760

Materials
BBC1KJ04

m

Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària, per a 4 usos

x

0,400

13,14000 =

Subtotal:

5,25600

5,25600

5,25600

Altres
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

% s/

1,000

1,22800 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,01228
0,01228

0,00

0,01228
6,49588
0,00000

%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,49588

HG
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
HG4
APARELLS DE PROTECCIÓ
HG42
INTERRUPTORS DIFERENCIALS
______________________________________________________________________________________________________________
HG42439H

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000

Unitats

76,82

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013H000
A012H000

h
h

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista

0,220

/R x

21,72000 =

4,77840

0,390

/R x

25,32000 =

9,87480

Subtotal:

14,65320

Materials
BG42439H

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fixe instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm

1,000

x

61,57000 =

61,57000

14,65320
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d'amplària, per a muntar en perfil DIN
BGW42000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

x

1,000

0,38000 =

Subtotal:

0,38000

61,95000

DESPESES AUXILIARS

1,50

%

0,21980

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

76,82300
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
HG4243JD

u

61,95000

76,82300

Rend.: 1,000

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

Unitats

116,95

€

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,220

/R x

21,72000 =

4,77840

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,550

/R x

25,32000 =

13,92600

Subtotal:

18,70440

18,70440

Materials
BG4243JD

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fixe
instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

1,000

x

97,59000 =

97,59000

BGW42000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000

x

0,38000 =

0,38000

Subtotal:

97,97000

97,97000

Altres
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

1,500

% s/

18,70467 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,28057
0,28057

0,00

%

0,28057
116,95497
0,00000
116,95497
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HGD
ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA
HGD1
PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA
______________________________________________________________________________________________________________
HGD1222E

u

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de
300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000

26,66

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,233

/R x

25,32000 =

5,89956

A013H000

h

Ajudant electricista

0,233

/R x

21,72000 =

5,06076

Subtotal:

10,96032

10,96032

Materials
BGD12220

u

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

1,000

x

11,42000 =

11,42000

BGYD1000

u

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

1,000

x

4,12000 =

4,12000

Subtotal:

15,54000

15,54000

DESPESES AUXILIARS

1,50

%

0,16440

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

26,66472
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

26,66472

HM
INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
HM3
EXTINTORS
HM31
EXTINTORS
______________________________________________________________________________________________________________
HM31161J

u

Rend.: 1,000

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs

Unitats

41,89

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01H3000

h

Ajudant per a seguretat i salut

0,200

/R x

21,75000 =

4,35000

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,200

/R x

24,50000 =

4,90000

Subtotal:

9,25000

9,25000

Materials
B1ZM1000

u

Part proporcional d'elements especials per a extintors, 1,000
per a seguretat i salut

x

0,31000 =

0,31000

BM311611

u

Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat

x

32,19000 =

32,19000

1,000

Subtotal:

32,50000

32,50000
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DESPESES AUXILIARS

1,50

%

0,13875

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

41,88875
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

41,88875

HQ
EQUIPAMENTS
HQU
EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA
HQU1
MÒDULS PREFABRICATS
______________________________________________________________________________________________________________
HQU1521A

mes

Rend.: 1,000

Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb
2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

Unitats

Preu

111,50

€

Parcial

Import

Materials
BQU1521A

mes

LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

x

1,000

111,50000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

111,50000

111,50000

0,00

111,50000
0,00000

%

COST EXECUCIÓ MATERIAL
HQU1A20A

mes

111,50000

Rend.: 1,000

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

Unitats

111,50000

89,62

Preu

Parcial

€

Import

Materials
BQU1A20A

mes

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

1,000

x

Subtotal:

89,62000 =

89,62000

89,62000

89,62000
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COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

89,62000
0,00000

%

COST EXECUCIÓ MATERIAL
HQU1B330

u

89,62000

Rend.: 1,000

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

229,40

€

Preu

Parcial

Import

20,46000 =

6,13800

Unitats
Ma d'obra
A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

/R x

0,300

Subtotal:

6,13800

6,13800

Maquinària
C1ZQB330

u

1,000
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

/R x

207,59000 =

207,59000

C1Z13000

h

Camió grua per a seguretat i salut

/R x

51,73000 =

15,51900

0,300

Subtotal:

223,10900

DESPESES AUXILIARS

2,50

%

0,15345

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

229,40045
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
HQU1D390

u

223,10900

229,40045

Rend.: 1,000

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 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 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

Unitats

229,40

€

Preu

Parcial

Import

20,46000 =

6,13800

Ma d'obra
A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

0,300

/R x

Subtotal:

6,13800

Maquinària
C1Z13000

h

Camió grua per a seguretat i salut

0,300

/R x

51,73000 =

15,51900

C1ZQD390

u

Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 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

1,000

/R x

207,59000 =

207,59000

6,13800
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acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Subtotal:

223,10900

DESPESES AUXILIARS

2,50

%

0,15345

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

229,40045
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
HQU1E350

u

223,10900

229,40045

Rend.: 1,000

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

229,40

€

Preu

Parcial

Import

20,46000 =

6,13800

Unitats
Ma d'obra
A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

/R x

0,300

Subtotal:

6,13800

6,13800

Maquinària
C1Z13000
C1ZQE350

h
u

Camió grua per a seguretat i salut
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

0,300

/R x

51,73000 =

15,51900

1,000

/R x

207,59000 =

207,59000

Subtotal:

223,10900

DESPESES AUXILIARS

2,50

%

0,15345

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

229,40045
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
HQU1H23A

mes

229,40045

Rend.: 1,000

Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de
lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Unitats

97,77

Preu

Parcial

Materials
BQU1H23A

mes

223,10900

Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6
m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i

1,000

x

97,77000 =

97,77000

€

Import
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protecció diferencial
Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

97,77000

0,00

97,77000
0,00000

%

COST EXECUCIÓ MATERIAL
HQU1XM3A

mes

97,77000

Rend.: 1,000

Lloguer mòdul prefabricat d'oficina de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de
lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

97,77000

97,77

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Materials
BQU1H23A

mes

Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6
m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

x

1,000

97,77000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

97,77000

97,77000

0,00

97,77000
97,77000
0,00000

%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

97,77000

HQU
EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA
HQU2
MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA
______________________________________________________________________________________________________________
HQU22301

u

Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000
Unitats

59,11
Preu

Parcial

20,46000 =

5,11500

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,250

/R x

Subtotal:

5,11500

5,11500

Materials
BQU22303

u

Armari metàl.lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

1,000

x

53,87000 =

Subtotal:

53,87000

53,87000

53,87000

Altres
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

2,500

% s/

Subtotal:

5,11520 =

0,12788
0,12788

0,12788
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COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

59,11288
0,00000

%

COST EXECUCIÓ MATERIAL
HQU25201

u

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

59,11288

Rend.: 1,000

13,62

Unitats

Preu

Parcial

20,46000 =

3,06900

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

/R x

0,150

Subtotal:

3,06900

3,06900

Materials
BQU25500

u

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4
usos

x

0,250

41,90000 =

Subtotal:

10,47500

10,47500

10,47500

Altres
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

% s/

2,500

3,06920 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,07673
0,07673

0,00

13,62073
0,00000

%

COST EXECUCIÓ MATERIAL
HQU27502

u

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs

0,07673

13,62073

Rend.: 1,000

17,83

Unitats

Preu

Parcial

20,46000 =

7,16100

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,350

/R x

Subtotal:

7,16100

7,16100

Materials
BQU27500

u

Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a
4 usos

0,250

x

41,96000 =

Subtotal:

10,49000

10,49000

10,49000

Altres
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

2,500

% s/

7,16120 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,17903
0,17903

0,00

%

0,17903
17,83003
0,00000
17,83003
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HQU2E001

u

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000

79,59

Unitats

Preu

Parcial

21,15000 =

1,05750

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

/R x

0,050

Subtotal:

1,05750

1,05750

Materials
BQU2E002

u

Forn microones, per a 2 usos

x

1,000

78,51000 =

Subtotal:

78,51000
78,51000

78,51000

Altres
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

% s/

2,500

1,05760 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,02644
0,02644

0,00

0,02644
79,59394
0,00000

%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

79,59394

HQU
EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA
HQUA
EQUIPAMENT MÈDIC
______________________________________________________________________________________________________________
HQUA1100

u

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

Rend.: 1,000
Unitats

Preu

101,04

€

Parcial

Import

Materials
BQUA1100

u

Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

1,000

x

101,04000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

101,04000

101,04000

0,00

101,04000
101,04000
0,00000

%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

101,04000

HQU
EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA
HQUZ
ELEMENTS AUXILIARS PER A EQUIPAMENTS DE PERSONAL D'OBRA
______________________________________________________________________________________________________________
HQUZM000

h

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

Rend.: 1,000
Unitats

Preu

20,66
Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

1,000

/R x

20,46000 =

Subtotal:

20,46000
20,46000

20,46000

Altres
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

1,000

% s/

Subtotal:

20,46000 =

0,20460
0,20460

0,20460
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COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

20,66460
0,00000

%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

20,66460

M
PARTIDES D'OBRA DE REPARACIÓ-MANTENIMENT D'URBANIT
M2
DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
M21
DEMOLICIONS
M21B
ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________
M21BEL01

u

Rend.: 1,000

Desmuntatge per a recol·locació posterior de placa de
senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre
parament vertical, de superfície fins a 0,5 m2, muntada a una
alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i aplec. Inclou
el desmuntatge del peu de suport.

9,56

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,200

/R x

25,32000 =

5,06400

A013M000

h

Ajudant muntador

0,200

/R x

21,75000 =

4,35000

Subtotal:

9,41400

9,41400

DESPESES AUXILIARS

1,50

%

0,14121

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

9,55521
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

9,55521

MB
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
MBB
SENYALITZACIÓ VERTICAL
MBBY
COL·LOCACIÓ DE SENYALITZACIÓ VERTICAL
______________________________________________________________________________________________________________
MBBYEL01

u

Rend.: 1,000

Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús
anterior, muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals,
de superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3 m com a
màxim amb mitjans manuals. Inclou el muntage del peu de suport.

11,94

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,250

/R x

25,32000 =

6,33000

A013M000

h

Ajudant muntador

0,250

/R x

21,75000 =

5,43750

Subtotal:

11,76750

11,76750

DESPESES AUXILIARS

1,50

%

0,17651

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

11,94401
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

11,94401
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PARTIDES D'OBRA

S
SERVEIS AFECTATS
SE
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
SE4
ARMARIS, CAIXES I QUADRES
SE41
ARMARIS
______________________________________________________________________________________________________________
SE41XM31

u

Armari modelo Monolit-2 amb 4 sortides i diferencial rearmable
amb telegestió. L'armari inclou:
- Xapa d'acer inoxidable Aisi304 pintada amb Ral7021
- Armari amb 2 portes i dimensions (1850x520x520mm). Armari a
doble cara. Portes reversibles.
- Mòdul d'abonat i escomesa+ CS independents.
- Tancaments antivandàlics de triple acció.
- Escomesa normalitzada per la compayia Elèctrica. Caixa de
seccionament CS400 normalitzada.
- Interruptor general automàtic i interruptor manual de maniobra
M-o-A.
- Muntatge sobre caixa doble aillament. Conjunt IP65 IKlO.
- 4 Sortides protegides per magnetotermic IV i diferencial amb
rearmament automàtic SI amb temporització i sensibilitat regulable.
Sistema de telegestión Citilux con comunicaciones Gsm. Incluye
tratos de medida y
accesorios com. Alumbrado interior y enchufe tipo schuko
protegido.
Protector de sobretensiones permanentes y transitorias clase 11.
Incluye zócalo y bancada 300mm inox. anclaje armario.

Rend.: 1,000

8.502,15

€

. Protector de sobretensions permanents. Inclou tot el material
necessari per a deixar-ho totalment instal.lat, connectat i provat i
l'obra civil necessària.
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL

8.502,15000
%

0,00000
8.502,15000
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A MEMORIA INFORMATIVA
A.1 OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
El objeto de la redacción de este documento es el cumplimiento del artículo 4.º del R.D.
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en las obras de construcción.
El presente documento tiene la consideración de Estudio de Seguridad y Salud, dado que se
cumplen los siguientes supuestos:
- Tiene un presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto igual o superior a
450.759 euros
- Tiene una duración estimada superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a
más de veinte trabajadores simultáneamente
- Tiene un volumen de la mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de
trabajo del total de los trabajadores en la obra, superior a 500
- Se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas
Además, según el citado artículo 4.º el promotor es quien está obligado a elaborar el citado
Estudio de Seguridad y Salud en la fase de redacción de proyecto.
Este documento, como parte del proyecto de obra, tiene como objeto analizar y desarrollar
todas las cuestiones relativas a la seguridad y salud en el trabajo, que presenta la ejecución de la
obra.
2. Autores del proyecto de obra
Nombre: Elisenda Buixeda i Pérez (Arquitecto)
DNI/CIF: 43522945E
Colegio profesional: COAC
Nombre: Elisenda Buixeda i Pérez (Arquitecto)
DNI/CIF: 43522945E
Colegio profesional: COAC
Nombre: Xavier Munuera Fernández (Arquitecto técnico)
DNI/CIF: 52436198
Colegio profesional: APABCN
N.º de colegiado: 10966
Teléfono: 618015062
Correo electrónico: xmunuera@montcada.org
3. Autores del Estudio de Seguridad y Salud
Nombre: Xavier Munuera Fernández (Arquitecto técnico)
DNI/CIF: 52436198Q
Colegio profesional: APABCN
N.º de colegiado: 10966
4. Dirección Facultativa
Nombre: Elisenda Buixeda i Pérez (Arquitecto)
DNI/CIF: 43522945E
Colegio profesional: COAC
Nombre: Xavier Munuera Fernández (Arquitecto técnico)
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DNI/CIF: 52436198Q
Colegio profesional: APABCN
N.º de colegiado: 10966
5. Coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto
Nombre: Xavier Munuera Fernández (Arquitecto técnico)
Dni/Cif: 52436198Q
Colegio profesional: APABCN
N.º de colegiado: 10966

A.2 IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA
Projecte de millora de l'accessibilitat a la vorera de la riera de Sant Cugat, al polígon industrial de
la Ferreria de Montcada i Reixac
Emplazamiento: vorera de la riera de Sant Cugat és una franja de 1600 metres de longitud
aproximadament i una amplada variable que oscil·la entre 3 i 20 metres paral·lela a la riera de Sant
Cugat
Municipio: Montcada i Reixac
Provincia: BARCELONA

A.3 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
A.3.1 Descripción de la obra
Resoldre la transició entre la llera de la riera de Sant Cugat -canalitzada- i la calçada del carrer
Progrés del polígon industrial de La Ferreria urbanitzant una vorera accessible, paral·lela a la riera,
que doni continuïtat a vorera existent a l'avinguda de La Ferreria.
Emplazamiento: vorera de la riera de Sant Cugat és una franja de 1600 metres de longitud
aproximadament i una amplada variable que oscil·la entre 3 i 20 metres paral·lela a la riera de Sant
Cugat
Presupuesto estimado de ejecución material (P.E.M.): 495416.30
Presupuesto de seguridad y salud: 12084.52

A.3.2 Plazo de ejecución
Se ha programado un plazo de ejecución de 3 meses.

A.3.3 Número de trabajadores durante el transcurso de la obra
Para ejecutar la obra en un plazo de 3 meses, se utiliza el cálculo global de la influencia en el
precio de mercado de la mano de obra necesaria. Se trata de una vía como otra cualquiera, que se
ha escogido por ser de uso común entre los servicios de cálculo de ofertas de empresas
constructoras. Este sistema evita la necesidad de entrar en cuantificaciones prolijas en función de
rendimientos teóricos.
CÁLCULO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES
Presupuesto de ejecución material (P.E.M.)

495416.30 euros

Importe porcentual coste mano obra(40 % de
P.E.M.)

1981676,8 euros

N.º medio de horas trabajadas en un año

0 horas

Coste global por horas

Importe porcentual coste de mano de obra / número medio
de horas trabajadas al año =0 euros/hora
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Precio medio hora/trabajadores

0 euros

Incremento de producción (%)

25 %

Número medio de trabajadores

Coste global por horas/precio medio de hora por
trabajador / duración en años=0

Redondeo del número de trabajadores

0 trabajadores/año

Por tanto, en base a estudios de planeamiento de la ejecución de la obra se estima que el
número medio de trabajadores que desarrollará de forma permanente su labor en la obra alcanzará la
cifra de 0 operarios.
Éste es el número de trabajadores que se considerará para el consumo de equipos de protección
individual así como para el cálculo de las instalaciones provisionales para los trabajadores. En este
número quedan englobadas todas las personas que intervienen en el proceso de esta construcción,
independientemente de su afiliación empresarial o sistema de contratación.
Cuando el número de los trabajadores en una obra supere los 50 se dispondrá de locales
destinados a primeros auxilios y otras posibles atenciones sanitarias.

A.3.4 Accesos a obra. Interferencias de terceros:
Montaje de valla a base de elementos prefabricados, separando la zona de obra de las zonas de
tránsito exterior.
Para la protección de las personas que transiten por la calle se instalará una visera de material
resistente que vuele al menos 0 metros sobre la línea de fachada.
Si fuera necesario ocupar la acera durante el acopio de material, mientras dure la maniobra de
descarga se canalizará el tránsito de los peatones por el exterior de la acera, con protección a base
de vallas metálicas de separación de áreas y se colocarán señales de tráfico que avisen a los
automovilistas de la situación de peligro.

A.3.5 Señalización de obra (circulación vial):
Para las obras fuera de poblado, la seguridad vial de la obra se regulará por lo establecido en
la Orden de 31 de agosto de 1987 (BOE de 18 de septiembre), sobre señalización, balizamiento,
defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
Para obras que se realicen dentro de poblado, la seguridad vial de la obra se regulará por lo
establecido en las Ordenanzas Municipales; en su defecto, y dada la ausencia de normativa
reguladora de la materia se aplicarán las disposiciones establecidas en la citada Orden de 31 de
agosto de 1987 (BOE de 18 de septiembre).

A.4 EMERGENCIAS
De acuerdo con el apartado 14 del Anexo IV, parte A) del Real Decreto 1627/1997 y el apartado
A) del Anexo VI del Real Decreto 486/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los
lugares de trabajo, la obra dispondrá del material de primeros auxilios, indicándose también los
centros asistenciales más cercanos a los que trasladar los trabajadores que puedan resultar heridos.

A.4.1 Asistencia primaria
La asistencia primaria podrá prestarse en el centro o centros siguientes:
Centro de Salud: CAP Jaume I
Dirección: Passeig de Jaume I s/n.
Teléfono: 93 575 40 94
Tiempo de llegada (minutos): 8
Localidad: Montcada I Reixac

___________________________________________________________________
19014u MILLORA DE L’ACCECIBILITAT DE LA VORERA LA RIERA DE SANT CUGAT Estudio de Seguridad y Salud Página 7

19014u MILLORA DE L’ACCECIBILITAT DE LA VORERA LA RIERA DE SANT CUGAT
Estudio de Seguridad y Salud

Provincia: BARCELONA

A.4.2 Asistencia especializada
En caso de accidente grave o presuntamente grave, se evacuará con la máxima diligencia al
accidentado, al centro sanitario más próximo:
Centro de Salud: HOSPITAL UNIVERSETARI GERMANS TRIAS I PUJOL
Dirección: Carretera de Canyet s/n
Teléfono: 93 465 12 00
Tiempo de llegada (minutos): 20
Localidad: Badalona
Provincia: BARCELONA

A.4.3 Actuaciones de emergencia
Quemaduras
Toda quemadura requiere atención médica, excepto si se trata de una quemadura superficial con
una superficie menor de 2 cm.
−

Si se trata de una quemadura por productos químicos o líquidos hirvientes, quitar
inmediatamente las ropas impregnadas.

Si la quemadura es extensa, cubrirla con toallas, pañuelos, sábanas que estén siempre
LIMPIOS y trasladarla urgentemente a un centro sanitario
Enfriar la quemadura inmediatamente colocando la zona afectada bajo un chorro de agua fría,
durante un mínimo de 10 minutos. No aplicar ningún producto comercial o casero sobre la quemadura
−

Cuerpos extraños en los ojos
Si es pequeño y está libre (mota de polvo):
−

Explorar con buena iluminación.

−

Invertir el párpado superior si es necesario.

−

Lavado ocular con suero fisiológico o en su defecto, agua abundante

−

Arrastrar con una gasa o torunda de algodón humedecida.

−

Nunca frotar los ojos ni echar colirios.

Si está enclavado o es metálico (viruta):
−

NO tocar.

−

Cubrir ambos ojos con un apósito estéril.

−

Trasladar a un centro sanitario.

Fracturas
No hay que mover al accidentado sin antes inmovilizar la fractura.
−

Se inmoviliza la fractura en la misma posición en la que nos la hemos encontrado, abarcando
el hueso ó huesos rotos y las articulaciones adyacentes

−

Si la fractura es abierta, cubrirla con apósitos estériles antes de inmovilizarla

−

Si sospechamos fractura de la columna vertebral, no se puede mover al accidentado.
Requiere traslado urgente

−

Trasladar de inmediato.
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Luxaciones y esguinces
−

Inmovilizar la zona mediante vendaje compresivo o cabestrillo

−

Si la lesión tiene menos de 48 horas, aplicar frío

−

Mantener el reposo y elevar la zona afectada

−

Acudir a un centro sanitario.

Heridas
−

Si la herida es sangrante, presionar directamente sobre la herida para detener la hemorragia.

−

Lavarse cuidadosamente las manos para limpiar la herida.

−

Limpiar la herida con suero fisiológico si es posible, secándola con gasas desde el centro a la
periferia. Pincelarla con un antiséptico no coloreado.

−

Si la herida necesita ser suturada o tiene un aspecto muy sucio, se debe limpiar solamente,
cubrirla con apósitos limpios, sujetarlos y acudir a un centro sanitario.

−

No olvidar la vacunación contra el tétanos.

−

No utilizar nunca encima de las heridas algodón, pañuelos o servilletas de papel, alcohol,
yodo o lejía.

Hemorragias
−

Aplicar presión con la mano, directamente sobre la herida, de forma constante durante 10
minutos.

−

Conseguir ayuda médica.

Electrocuciones
Aplicar las medidas básicas de reanimación y trasladar al accidentado al hospital más cercano.

Pérdida de consciencia
−

Colocar al accidentado tumbado en el suelo boca arriba, con la cabeza ladeada y las piernas
elevadas.

−

Mantenerlo en reposo absoluto, aflojando cualquier prenda de vestir que le oprima.

−

Nunca dar de comer ni de beber a una persona inconsciente.

Convulsiones
− No tratar de sujetar a la persona.
− Apartar los objetos de alrededor para evitar lesiones.
− Colocar una prenda, unos cojines o cualquier otro objeto que sirva de almohadilla debajo de
la cabeza.
− Si se puede, aflojar con cuidado cualquier prenda ajustada alrededor del cuello y/o cintura.
− Cuando acabe el ataque, colocar a la persona en posición lateral de seguridad y explorarla
buscando posibles lesiones.

Nunca
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− NUNCA mover a un herido sin antes habernos dado cuenta de sus lesiones.
− NUNCA tocar y/o hurgar en las heridas.
− NUNCA despegar los restos de vestidos pegados a la piel quemada ni abrir las ampollas.
− NUNCA dar alimentos o líquidos a trabajadores inconscientes o heridos en el vientre.
− NUNCA poner torniquetes, si no es absolutamente indispensable.
− NUNCA poner almohadas, levantar la cabeza o incorporar a los que sufran desvanecimientos.
− NUNCA tocar la parte de las compresas que ha de quedar en contacto con las heridas.
− NUNCA tocar a un electrocutado que esté en contacto con el cable.
− NUNCA poner los vendajes excesivamente apretados.

Afecciones por temperatura
Insolación y golpe de calor
Es la respuesta del organismo a una agresión producida por el calor. Sus causas pueden ser la
acción directa y prolongada del sol en el organismo (cabeza), normalmente debido a una larga
exposición.
Los síntomas son:
−

Cara congestionada.

−

Dolor de cabeza.

−

Sensación de fatiga y sed intensa.

−

Náuseas y vómitos.

−

Calambres musculares, convulsiones.

−

Sudoración abundante en la insolación que cesa en el golpe de calor; en este caso, la piel
está seca, caliente y enrojecida.

− Alteraciones de la consciencia (somnolencia), respiración y circulación.
Primeros auxilios:
−

Colocar al paciente en un lugar fresco y ventilado, a la sombra.

−

Posición decúbito supino semisentado.

−

Aplicar compresas de agua fría en la cabeza.

−

Darle a beber agua fresca a pequeños sorbos.

−

Observación por parte del médico.

Hipotermia
Es la disminución de la temperatura corporal, por debajo de los 35º, normalmente como
consecuencia de la exposición prolongada al frío. Los ancianos, y en menor medida los niños, son los
más expuestos.
Los mecanismos de compensación van dirigidos a aumentar la producción de calor; así
aumentan las contracciones musculares (escalofríos) y se provoca la vasoconstricción periférica.
Cuando la temperatura corporal desciende por debajo de los 30-32º, los mecanismos de adaptación
pierden eficacia y dejan de funcionar.
La piel del paciente está pálida, fría y seca. Este presenta escalofríos, respiración superficial y
lenta y disminución progresiva del estado de consciencia.
Es fundamental detener las pérdidas de calor:
−

Abrigar al paciente.

−

Efectuar un recalentamiento progresivo (si es posible).
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−

Desprenderlo de las ropas húmedas o mojadas.

−

Conseguir ayuda médica.

Deshidratación
Es la disminución acusada del agua total del organismo, que cursa con alteración de todos los
procesos metabólicos. Sus causas pueden ser:
La ingesta insuficiente:
−

En ancianos.

− Situaciones extremas de falta de agua.
Aumento de las pérdidas:
−

−

Adultos:
•

Agotamiento por el calor.

•

Pérdida acentuada por gran sudoración.

•

Pérdida acentuada por diarreas y vómitos.

Signos/síntomas:
•

"Signo del pliegue": si se pellizca la piel (dorso de la mano) el pliegue permanece un
tiempo.

•

Sequedad de la lengua y de la mucosa bucal.

•

Pulso rápido y débil.

• Alucinaciones, delirio e incluso coma.
Primeros auxilios:
−

Es fundamental sospechar y conocer su existencia (antecedentes).

−

Rehidratar a pequeños sorbos.

A.5 METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS
La evaluación de riesgos que se presenta sigue la metodología basada en el criterio propuesto
por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en su documento divulgativo sobre "
Evaluación de Riesgos Laborales”.
Se compone de las siguientes etapas:
−

Clasificación de las actividades de trabajo.

−

Análisis de riesgos.

−

Preparación de un Plan de Control de Riesgos.

−

Revisión del Plan.

A.5.1.- Clasificación de las actividades del trabajo.
Un paso preliminar a la evaluación de riesgos es preparar una lista de actividades de trabajo,
agrupándolas en forma racional y manejable, obteniendo de cada una de ellas información sobre los
siguientes aspectos:
−

Tareas a realizar. Duración y Frecuencia.

−

Lugares donde se realiza el trabajo.

−

Quien realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional.

−

Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades de trabajo. ( Visitantes,
subcontratistas… ).

−

Formación recibida por los trabajadores.

−

Procedimientos escritos de trabajo existentes.
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−

Instalaciones, equipos y máquinas empleadas.

−

Herramientas manuales movidas a motor utilizadas.

−

Instrucciones de fabricantes y suministradores para el funcionamiento y mantenimiento de
planta, maquinaria y equipos.

−

Tamaño, forma, carácter de la superficie y peso de los materiales a manejar.

−

Distancia y altura a las que deben moverse los materiales.

−

Energías utilizadas.

−

Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo.

−

Estado físico de las sustancias utilizadas.

−

Contenidos y recomendaciones del etiquetado de las sustancias utilizadas.

−

Requisitos de la legislación vigente sobre la forma de hacer el trabajo, instalaciones,
maquinaria y sustancias utilizadas.

−

Medidas de control existentes.

−

Datos de las evaluaciones de riesgos existentes, relativos a la actividad desarrollada.

−

Organización del trabajo.

A.5.2.- Análisis de Riesgos.
A) IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS.
Para llevar a cabo la identificación de peligros hay que formularse las siguientes preguntas:
¿Existe una fuente de daños?
¿Quién o qué puede ser dañado?
¿Cómo puede ocurrir el daño?
Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de peligros , es útil categorizarlos de distintas
formas, por ejemplo, por temas : ( Mecánicos, eléctricos, térmicos, ruido y vibraciones, radiaciones,
materiales o sustancias, peligro debido a efectos ergonómicos… ).
Complementariamente se puede desarrollar una lista de preguntas tales como: durante las
actividades de trabajo, ¿existen los siguientes peligros?
Relación no exhaustiva de riesgos:
SEGURIDAD
−

Caída de personas a diferente nivel.

−

Caída de personas al mismo nivel.

−

Caída de objetos por desplome o derrumbamiento

−

Caída de objetos en manipulación.

−

Caída de objetos desprendidos

−

Pisadas sobre objetos.

−

Choque contra objetos inmóviles

−

Choque contra objetos móviles

−

Golpes o cortes por objetos o herramientas

−

Proyección de fragmentos o partículas.

−

Atrapamiento por y entre objetos.

−

Atrapamiento por vuelco de máquinas

−

Sobreesfuerzos.

−

Exposición a temperaturas extremas
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−

Contactos térmicos. Quemaduras.

−

Contactos eléctricos.

−

Exposición a sustancias nocivas

−

Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

−

Exposición a radiaciones

−

Explosiones

−

Incendios.

−

Atropellos o golpes con vehículos.
HIGIENE

−

Contaminantes químicos

−

Contaminantes biológicos

−

Ruido

−

Vibraciones.

−

Iluminación

−

Estrés Térmico

−

Radiaciones ionizantes y no ionizantes
ERGONOMÍA

−

Pantallas de visualización de datos

−

Fatiga física

−

Posición

−

Desplazamiento

−

Esfuerzo

−

Manejo de cargas

−

Carga mental

−

Insatisfacción

− Confort térmico.
La lista anterior no es exhaustiva. En cada caso habrá que desarrollar una lista propia, teniendo
en cuenta el carácter de sus actividades de trabajo y los lugares en los que se desarrollan.

B) ESTIMACIÓN DEL RIESGO.
Para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo, determinando la potencial severidad del
daño ( consecuencias ) y la probabilidad de que ocurra el hecho.
Esta estimación no debe entenderse como una evaluación de riesgos propiamente dicha en los
casos de riesgos higiénicos y ergonómicos. Si es en cambio un método válido de evaluación de
riesgos de seguridad.
SEVERIDAD: Para poder determinar con aproximación este aspecto, debemos considerar los
siguientes aspectos.
−

Importancia anatómica y funcional de la parte dañada.

−

Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a extremadamente dañino.

ó GRAVEDAD BAJA

1

Daños superficiales: Cortes, contusiones, irritación de los ojos por polvo,
conjuntivitis…
Molestias e irritación: dolor de cabeza, disconfort.

DAÑINO

2

Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes,

LIGERAMENTE DAÑINO
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ó GRAVEDAD MEDIA

fracturas menores…
Sordera, dermatitis, asma, trastornos musculo-esqueléticos.

EXTREMADAMENTE
DAÑINO

3

ó GRAVEDAD ALTA.

Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples,
lesiones fatales…
Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida.

PROBABILIDAD: Este concepto se puede interpretar como la estimación de la frecuencia con que
puede materializarse un peligro.
PROBABILIDAD ALTA

1

El daño ocurrirá siempre o casi siempre.

PROBABILIDAD MEDIA

2

El daño ocurrirá en algunas ocasiones.

PROBABILIDAD BAJA

3

El daño ocurrirá en raras ocasiones.

A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si las medidas de control ya
implantadas son adecuadas. Los requisitos legales y los códigos de buena práctica para medidas
específicas de control, también juegan un papel importante. Además de la información sobre las
actividades de trabajo, se debe considerar lo siguiente:
−

Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. (características personales o
estado biológico).

−

Frecuencia de exposición al peligro.

−

Fallos en el servicio. (Ej. Electricidad y agua).

−

Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así como en los
dispositivos de protección.

−

Exposición a los elementos.

−

Protección suministrada por los EPI´s y tiempo de utilización de estos equipos.

−

Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y violaciones intencionadas de los
procedimientos).

Aquellos riesgos que requieran la aplicación de valoraciones o mediciones complejas pueden ser
objeto de estudios separados que completen la evaluación más general.

C) VALORACIÓN DE LOS RIESGOS.
Consiste en decidir si los riesgos son tolerables.
NIVELES DE RIESGO

CONSECUENCIAS

PROBABILIDAD

LIGERAMENTE DAÑINO
1

DAÑINO
2

EXTREMADAMENTE
DAÑINO
3

BAJA

1

Riesgo Trivial
1

Riesgo Tolerable
2

Riesgo Moderado
3

MEDIA

2

Riesgo Tolerable
2

Riesgo Moderado
4

Riesgo Importante
6
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ALTA

3

Riesgo Moderado
3

Riesgo Importante
6

Riesgo Intolerable
9

Los niveles de riesgos que se indican en el cuadro anterior, forman la base para decidir si se
requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como la temporización de las
acciones. La tabla siguiente indica que los esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la
urgencia con la que deben adaptarse las medidas de control, deben ser proporcionales al riesgo.
RIESGO

TRIVIAL

TOLERABLE

MODERADO

ACCIÓN y TEMPORIZACIÓN

1

2

No se requiere acción específica.
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben
considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga
económica importante.
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la
eficacia de las medidas de control.

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando inversiones
precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período
determinado.
3-4
Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias
extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para establecer, con
más precisión, la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad
de mejora de las medidas de control.

IMPORTANTE

6

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede
que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo
corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema
en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.

INTOLERABLE

9

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si
no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el
trabajo.

___________________________________________________________________
19014u MILLORA DE L’ACCECIBILITAT DE LA VORERA LA RIERA DE SANT CUGAT Estudio de Seguridad y Salud Página 15

19014u MILLORA DE L’ACCECIBILITAT DE LA VORERA LA RIERA DE SANT CUGAT
Estudio de Seguridad y Salud

B MEMORIA DESCRIPTIVA
B.1 ENTORNO EXTERIOR DE LA OBRA
El entorno exterior no afecta en ningún caso a los trabajos de la obra

B.2 ENTORNO INTERIOR DE LA OBRA
B.2.1 Conducciones de agua potable y saneamiento
Cuando haya que realizar trabajos sobre conducciones de agua, tanto de abastecimiento, como
de saneamiento, se tomarán las medidas que eviten que accidentalmente se dañen estas tuberías y,
en consecuencia, se suprima el servicio.

B.2.2 Líneas eléctricas aéreas
Las normas indicadas a continuación son de referencia para trabajos ejecutados con máquinas
en proximidad de conductores desnudos con tensión.
Las máquinas más habituales pueden ser:
−

Grúas móviles.

−

Plataformas elevadoras de personas.

−

Bombas de hormigonado.

Máquinas para el movimiento de tierras como pala mixta, retroexcavadora, dúmper,
camiones, etc.
Los riesgos derivados de las líneas eléctricas son diferentes dependiendo de si las líneas
atraviesan la obra o están más o menos próximas a ésta.
Las medidas de seguridad a adoptar cuando las líneas eléctricas atraviesan la obra son las
siguientes:
No se debe empezar a trabajar hasta que la compañía de electricidad (mediante solicitud escrita)
no modifique dicha línea eléctrica (desviándola, enterrándola o elevándola) o haya procedido al
descargo de la línea, para que se cumpla con las distancias mínimas de seguridad.
En caso de que no se pueda realizar lo anterior, se considerarán unas distancias mínimas de
seguridad, medidas entre el punto más próximo con tensión y la parte más cercana del cuerpo o
herramienta del obrero o de la máquina, considerando siempre la situación más desfavorable.
−

1. Contacto directo e influencias electromagnéticas
Es el contacto entre el trabajador y las máquinas con los elementos conductores con tensión y el
arco provocado sin producirse el contacto directo.
La distancia de seguridad mínima está en función de la tensión de la línea y del alejamiento de
los soportes de ésta. Cuando aumenta la temperatura, los conductores se alargan y, por este motivo,
disminuye la distancia con respecto al suelo. Ésta puede reducirse en varios metros en caso de fuerte
aumento de la temperatura.
El viento, especialmente las borrascas, con frecuencia provocan un balanceo de los conductores,
cuya amplitud también puede alcanzar varios metros. En resumen, debe considerarse siempre la
situación más desfavorable.

2. Aspectos en relación con las líneas aéreas
2.1. Tensión de las líneas
Según información proporcionada por los técnicos de la compañía distribuidora.
2.2. Altura de las líneas respecto al terreno
La altura de las líneas respecto al terreno es de 7 metros.
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2.3. Distancia de seguridad a mantener respecto a la línea en función de su tensión
En el Anexo I del Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la
protección de la seguridad y salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, se detalla un cuadro
con las diferentes distancias de seguridad a mantener respecto a la línea en función de su tensión.
A continuación se hace referencia a dicho cuadro, de cuyo estudio puede deducirse que, en
cuanto a las obras proyectadas que nos ocupan, las distancias límite de las zonas de trabajo a
mantener respecto a las líneas de 0 KV y de 0 KV serán las siguientes:
DPEL-1: 0,5
DPEL-2: 0,5
DPROX-1:0,7
DPROX-2: 3
Distancias límite de las zonas de trabajo (*)
(*) Las distancias para valores de tensión se calcularán por interpolación.
Un

DPEL-1

DPEL-2 DPROX1

DPROX-2

≤1

50

50

70

300

3

62

52

112

300

6

62

53

112

300

10

65

55

115

300

15

66

57

116

300

20

72

60

122

300

30

82

66

132

300

45

98

73

148

300

66

120

85

170

300

110

160

100

210

500

132

180

110

330

500

220

260

160

410

500

380

390

250

540

700

Un = tensión nominal de la instalación (KV).
DPEL-1 = distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando exista riesgo de sobretensión por rayo
(cm).
DPEL-2 = distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando no exista el riesgo de sobretensión por
rayo (cm).
DPROX-1 = distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando resulte posible delimitar con
precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la realización del mismo (cm).
DPROX-2 = distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando no resulte posible delimitar con
precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la realización del mismo (cm).
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2.4. Altura máxima a alcanzar durante la ejecución de los trabajos
En este tipo de trabajos la altura máxima se alcanza cuando los camiones proceden a bascular
el material.
Hay que tener en cuenta esta circunstancia, pues un camión basculante puede aproximarse a 12
m si bascula a tope. Se informará a los conductores de la prohibición de levantar el basculante sobre
la proyección de los cables eléctricos.
Hay que tomar precauciones, en el caso de los camiones grúa, cuando efectúen trabajos de
colocación de obras de fábrica, tubos en zanjas, etc. y, de igual modo, otra maquinaria como
retroexcavadoras cuando trabajen bajo las líneas.
2.5. Paso bajo líneas eléctricas en tensión
En cualquier caso, como medida básica y genérica, se deberían analizar los trabajos en
presencia de líneas eléctricas aéreas.
Hay que identificar el límite de aproximación a la instalación eléctrica mediante dispositivos de
seguridad o colocando obstáculos en el área de trabajo que limiten el movimiento de las máquinas o
equipos (cintas, banderolas, indicadores de altura máxima, etc.). Se deben tener en cuenta:
−

Dimensiones y alcances de la máquina.

−

Espacio necesario para maniobrar.

−

Depresiones del terreno.

− Etc.
Si los jefes de obra lo consideran oportuno, debido a una situación que estimen peligrosa, en
función de la presencia puntual de una línea eléctrica aérea que implique riesgo, se podrán colocar
gálibos o, en su defecto, dos listones verticales a modo de soporte, unidos mediante un cable tenso
señalizado, para delimitar las distancias de seguridad.
2.6. Recomendaciones a observar en caso de accidente
2.6.1. Caída de la línea
Se prohibirá el acceso del personal a la zona de peligro hasta que un especialista compruebe
que está sin tensión.
No se deben tocar a las personas en contacto con una línea eléctrica. En el caso de estar seguro
de que se trata de una línea de baja tensión, se intentará separar a la víctima mediante elementos no
conductores, sin tocarla directamente.
2.6.2. Accidentes con máquinas
En caso de contacto de una línea aérea con maquinaria de excavación, transporte, etc., deben
observarse las siguientes normas:
El conductor o maquinista:
−

Conservará la calma, incluso si los neumáticos empiezan a arder.

−

Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí está libre de riesgo de
electrocución.

−

Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona peligrosa.

−

Advertirá a las personas que allí se encuentran de que no deben tocar la máquina.

−

No descenderá de la máquina hasta que no se encuentre a una distancia segura. Si
desciende antes, el conductor entra en el circuito línea aérea–máquina–suelo y está expuesto
a electrocutarse.

Si es imposible separar la máquina, y en caso de absoluta necesidad, el conductor o
maquinista no descenderá utilizando los medios habituales, sino que saltará lo más lejos
posible de la máquina evitando tocar ésta, para alejarse luego dando saltos con los pies
juntos.
2.6.3. Normas generales de actuación

−
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−

No tocar la máquina o la línea caída a tierra.

−

Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos.

−

Advertir a las otras personas amenazadas de no tocar la máquina o la línea y de no efectuar
actos imprudentes.

−

Advertir a las personas que se encuentren fuera de la zona peligrosa de no acercarse a la
máquina.

−

Hasta que no se realice la separación entre la línea eléctrica y la máquina y se abandone la
zona peligrosa, no se efectuarán los primeros auxilios a la víctima.

B.2.3 Líneas eléctricas enterradas
1. Aspectos generales
Antes de comenzar los trabajos en obras con posibles interferencias de líneas eléctricas
enterradas es recomendable atender a las siguientes normas:
−

Se solicitará a la compañía suministradora los planos de las conducciones, a fin de poder
conocer exactamente el trazado.

−

Gestionar antes de ponerse a trabajar con la compañía propietaria de la línea la posibilidad
de dejar los cables sin tensión.

−

En caso de duda, tratar todos los cables subterráneos como si fueran cargados con tensión.

−

No tocar o intentar alterar la posición de ningún cable.

−

Se procurará no tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el paso de
maquinaria o vehículos así como posibles contactos accidentales por personal de obra y
ajeno a ella.

−

Utilizar detectores de campo capaces de indicarnos trazado y profundidad del conductor.

−

Emplear señalización indicativa del riesgo, siempre que sea posible, indicando la proximidad
a la línea en tensión y su área de seguridad.

−

A medida que los trabajos sigan su curso se velará porque se mantengan en perfectas
condiciones de visibilidad y colocación de señalización.

−

Informar a la compañía propietaria inmediatamente si un cable sufre daño. Conservar la
calma y alejar a todas las personas para evitar riesgos que puedan ocasionar accidentes.

2. Normas básicas de realización de los trabajos
−

Es aconsejable no realizar excavaciones con máquinas a distancias inferiores a 0,50 m de la
conducción en servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la pala manual.

−

No utilizar picos, barras, clavos, horquillas o utensilios metálicos puntiagudos en terrenos
blandos (arcillosos) donde pueden estar situados cables subterráneos.

−

Una vez descubierta la conducción, y en el caso de que la profundidad de la excavación sea
superior a la situación de la conducción, se suspenderá o apuntalará a fin de que no se
rompa por flexión en tramos de excesiva longitud. Se protegerá y señalizará
convenientemente para evitar que sea dañada por maquinaria, herramientas, etc.

−

Está totalmente prohibido manipular cualquier elemento de la conducción en servicio.

−

No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción.

−

Está prohibido utilizar la conducción como punto de apoyo.

−

Para la realización de los trabajos distinguiremos dos casos:

a) Se conoce perfectamente su trazado y profundidad.
Si la línea está recubierta con arena, protegida con fábrica de ladrillo y señalizada con cinta
(generalmente indicativa de la tensión), se podrá excavar con máquinas hasta 0,50 m de la
conducción (salvo que previamente de conformidad con la compañía propietaria nos hubiera sido
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autorizado realizar trabajos a cotas inferiores a las señaladas anteriormente) y, a partir de aquí, se
utilizará la pala manual.
b) No se conoce exactamente el trazado, la profundidad y la protección.
Se podrá excavar con máquina hasta 1,00 m de la conducción; a partir de esta cota y hasta 0,50
m, se podrá utilizar martillos neumáticos, picos, barras, etc. y a partir de aquí pala manual.
Una vez descubierta la línea, para continuar los trabajos en el interior de las zanjas, pozos, etc.,
se tendrá en cuenta como principal medida de seguridad el cumplimiento de las cinco reglas
siguientes:
1.º Descargo de línea.
2.º Bloqueo contra cualquier alimentación.
3.º Comprobar la ausencia de tensión.
4.º Puesta a tierra y en cortocircuito.
5.º Asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en tensión, mediante su
recubrimiento o delimitación.
Estas medidas de seguridad se realizarán siguiendo el orden de 1 a 5.

B.2.4 Circulación de maquinaria
La maquinaria que trabaje en la obra (pala cargadora, dúmper, motoniveladora, rodillos, etc.)
dispondrá de un dispositivo acústico que señale la circulación marcha atrás, de forma que el personal
de obra advierta sus maniobras. En caso de afectar a las vías ajenas a la obra, las máquinas irán
dotadas de rotatorio luminoso y, siempre que invadan zonas de paso, se señalizarán éstas incluso
con señalistas con paleta si es necesario alternar el tráfico. Los señalistas y el resto del personal que
necesiten salir a la vía pública lo harán dotados de chaleco reflectante.

B.3 UNIDADES DE OBRA
B.3.1 Preparación del terreno
B.3.1.1 Limpieza
Previamente a la ejecución de los trabajos se procederá a la limpieza y acondicionamiento de
toda la parcela (zonas de acopios y de ubicación de las instalaciones de bienestar) así como sus
inmediaciones, incluyendo entre estos trabajos el desbroce del terreno.
Durante la ejecución de la obra deberán mantenerse unas condiciones adecuadas de orden y
limpieza con el fin de evitar los frecuentes accidentes que se producen en ausencia de aquellas.
B.3.1.2 Vallado
Se define el linde del Centro de Trabajo como el suelo ocupado, y/o acotado para las actividades
de producción de la obra. Se materializa por la colocación de la valla de obra.
Con el fin de evitar al máximo los riesgos a terceros que se pudieran dar por la intromisión de
personas ajenas a la misma, se montará un vallado perimetral sobre bloques de hormigón
prefabricados y marcos de malla electrosoldada de 2,00 metros de altura.
A lo largo de la ejecución de la obra no habrá modificaciones en el emplazamiento de la valla ni
de su estructura. La valla soportará con seguridad los complementos que le son propios.
En caso de realizarse modificaciones en la configuración inical del vallado, deberán realizarse los
anexos al plan de seguridad que sean oportunos.
Si fuera necesario ocupar la acera durante el acopio de material, mientras dure la maniobra de
descarga se canalizará el tránsito de los peatones por el exterior de la acera, con protección a base
de vallas metálicas de separación de áreas y se colocarán señales de tráfico que avisen a los
automovilistas de la situación de peligro.
B.3.1.3 Accesos
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Se prestará atención a la incorporación de camiones a la vía pública y desde ésta al interior de la
obra.
Las maniobras de esta maquinaria pueden interferir en el tráfico de la zona, causando una
situación de peligro. Se señalizará conforme al apartado siguiente.
B.3.1.4 Señalización
Su finalidad será la de advertir a las personas y vehículos, que pueden verse afectados, de la
existencia de una zona de obras y de los peligros que puedan derivarse de ésta.
Todas las maniobras de los distintos vehículos que puedan representar un peligro serán guiadas
por un señalista y el tránsito de ésta se realizará por viales fijos y constantes, previamente
estudiados.
Para ello se señalizará la salida de vehículos a los viales con la señal de STOP y la señal TP-50
de peligro indefinido. Además en el vial se colocará la señal de peligro por obras (TP-18) y limitación
de velocidad (TR-301).
En las entradas peatonales a la obra se colocará la siguiente señalización:
−

"Prohibida la entrada a toda persona ajena a la obra".

−

"Prohibido el paso a peatones" en las entradas destinadas a vehículos.

−

"Uso obligatorio de casco de seguridad" dentro del recinto de la obra.

−

"Uso obligatorio de calzado de seguridad" dentro del recinto de la obra.

B.3.2 Instalaciones provisionales
B.3.2.1 Acometidas para las instalaciones provisionales de obra
1. Aguas residuales
−

El vertido de las aguas sucias procedentes de los servicios higiénicos de la obra se realizará
directamente a la red general o a una fosa séptica.

2. Basuras
−

Se dispondrá en la obra de bidones en los que se verterán las basuras, recogiéndolas
diariamente para que sean retiradas por el Servicio Municipal.

3. Limpieza
−

La limpieza de las instalaciones provisionales de obra se realizará periódicamente.

−

Tanto los vestuarios como los servicios higiénicos deberán someterse a una limpieza y a una
desinfección periódica.

4. Calefacción y ventilación
−

Todos los locales deben disponer de calefactores eléctricos y aberturas o ventanas para su
ventilación.

5. Acometidas de agua provisional de obra
−

El suministro de agua potable provisional a la obra se realizará desde la red general de
abastecimiento municipal.

B.3.3 Urbanización
B.3.3.1 Descripción
Los trabajos de urbanización en las obras de edificación son aquellos relacionados con la
colocación de farolas, instalación de bancos, columpios y acondicionamiento de jardines.
B.3.3.2 Equipos de trabajo y medios auxiliares Respecto a los equipos de trabajo será de
aplicación el RD 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Todo equipo de trabajo deberá estar dotado del correspondiente libro de instrucciones de uso y
mantenimiento.
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Todas las máquinas que sean empleadas en los trabajos propios de la unidad de urbanización
deberán estar dotadas de su marcado CE y de la declaración CE de conformidad.
Los equipos de trabajo y medios auxiliares a utilizar en la obra serán los siguientes:
Maquinaria auxiliar
Amasadora de mortero
Amoladora o Radial
Atornilladores eléctricos
Compresor
Cortador de material cerámico
Equipo de oxicorte
Grupo electrógeno
Máquina de amasado y bombeo de pastas hidráulicas
Máquinas eléctricas portátiles
Martillo neumático portátil
Motosierra
Sierra circular
Taladro portátil
Maquinaria para el movimiento de tierras
Bulldozer
Camión basculante
Dúmper
Miniexcavadora-cargadora
Pala cargadora
Pala mixta
Retroexcavadora
Maquinaria para la manipulación de hormigón
Camión hormigonera
Hormigonera
Medios auxiliares
Contenedor de escombros
Escaleras de mano
Martillo eléctrico
Rampas y pasarelas
Sistemas de elevación
Obra civil
Barredoras
Compactadores vibratorios
Cortadora de pavimento
Cuba de riego
Extendedora de aglomerado asfáltico
Fresadora de aglomerado
Motoniveladora
Pala cargadora
Retroexcavadoras
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B.3.3.3 Riesgos
Caídas de personas a distinto nivel
Caída de personas a distinto nivel a más de dos metros de altura.
Caída de personas desde la máquina.
Caídas al subir o bajar de la máquina.
Caída de personas al mismo nivel
Caída de personas al mismo nivel.
Caída del conductor al mismo nivel.
Caídas al mismo nivel a causa del estado del terreno.
Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza en las obras.
Caídas de operarios a distinto nivel por pérdida de equilibrio desde algún punto elevado de la
estructura o del andamio.
Caídas de operarios al mismo nivel por tropiezos, torceduras o pisadas sobre el suelo no
continuo y, en su caso, con deficiente iluminación.
Caídas en superficies embarradas.
Tropezones y caídas.
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de carga suspendida sobre el camión.
Derrumbamiento de tierras.
Desprendimiento de tierras, rocas, por uso de maquinaria.
Desprendimiento de tierras, rocas, por vibraciones cercanas (paso próximo de vehículos, líneas
férreas, uso de martillos rompedores, etc.).
Desprendimientos de la carga
Caída de objetos en manipulación
Caída de hormigón sobre los operarios próximos a las canaletas de descarga.
Caídas de herramientas y materiales transportados, al mismo nivel y a niveles inferiores.
Caídas de materiales transportados.
Caídas de objetos transportados
Pisadas sobre objetos
Pisadas sobre objetos punzantes.
Golpes/cortes por objetos o herramientas
Choques, golpes o cortes por objetos o herramientas.
Cortes al utilizar la sierra circular.
Cortes con la broca.
Cortes de dedos.
Cortes o amputaciones de dedos y/o manos.
Desgarros
Golpes a operarios próximos.
Golpes en general.
Golpes en pies por caída del martillo.
Golpes o cortes con herramientas.
Golpes y atrapamientos por caída del compresor.
Lesiones y cortes en manos, brazos y pies.
Lesiones y cortes en manos.
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Lesiones, cortes y pinchazos en pies.
Proyección de fragmentos o partículas
Cuerpos extraños en los ojos.
Polvo ambiental.
Proyección de gotas de hormigón en los ojos.
Proyección de objetos.
Proyección de partículas en los ojos.
Proyección de polvo y partículas.
Proyección violenta de gotas de pintura a presión.
Atrapamiento por y entre objetos
Atrapamientos con la broca.
Atrapamientos con o entre objetos o herramientas.
Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos
Atrapamiento por los medios de elevación.
Atrapamientos de dedos y manos al desplegar la canaleta, con el cubilote.
Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas.
Vuelcos.
Sobreesfuerzos
Sobreesfuerzos al levantar cargas.
Exposición a temperaturas ambientales extremas
Exposición a agentes atmosféricos.
Riesgos derivados del trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas.
Trabajos a la intemperie.
Exposición a contactos eléctricos
Contactos con la corriente eléctrica.
Contactos eléctricos directos con los elementos eléctricos, tales como cables, portaelectrodos
fuentes de alimentación.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Electrocución.
Exposición a sustancias nocivas
Aspiración de polvo y partículas.
Intoxicación por respirar vapores de disolventes y barnices.
Contaminantes químicos
Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales.
Ruido
Exposición a ruido.
Lesiones dorsolumbares por las vibraciones.
Ruido propio y de conjunto.
Vibraciones
Vibraciones en el manejo y utilización de la maquinaria.
B.3.3.4 Medidas preventivas
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Condiciones climatológicas adversas
Se paralizarán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
Electricidad
Las líneas eléctricas de baja tensión se recubrirán o se mantendrá una distancia a las mismas
de un metro como mínimo.
Para prevenir riesgos de electrocución se tomarán una serie de medidas de seguridad: - Riesgo
de contacto directo: -- En líneas de menos de 66000 v. la distancia de seguridad será como mínimo
de 3 m. -- En líneas de más de 66000 v. la distancia de seguridad será como mínimo de 5 m. Formación de arco eléctrico: -- Mantener las distancias anteriores. - Contacto con conducciones
eléctricas enterradas: -- Examinar la zona para descubrir las líneas enterradas y mantener una
distancia de seguridad de 0,50 m.
Electricidad
El grupo electrógeno portátil ha de instalarse de forma que resulte inaccesible para personas no
especializadas y autorizadas para su manejo.
Examinar la zona para descubrir las líneas enterradas y mantener una distancia de seguridad de
0,50 m.
No estarán permitidos empalmes encintados ni cables con el aislamiento estropeado o
cuarteado. Todos los empalmes deben efectuarse con conexiones estancas y aisladas de modelo y
tipo normalizados.
Para evitar el riesgo de electrocución se deberá cumplir las siguientes medidas preventivas: Antes de poner la máquina en servicio, se comprobará que está conectada a la puesta a tierra
asociada a un interruptor diferencial de 300 mA. - La alimentación eléctrica se realizará mediante
conductores con índice de protección adecuado para resistir la humedad. Las clavijas serán estancas.
Se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad a las líneas de alta tensión, la
cual viene determinada por la fórmula:
D= V/100 + 3,3 (v en voltios).
Se procurará que las operaciones con máquinas no afecten a líneas eléctricas aéreas o
subterráneas, conducciones, etc. En el caso de un contacto accidental con una línea eléctrica, el
conductor permanecerá en la cabina hasta que la red sea desconectada o se deshaga el contacto. Si
fuera imprescindible bajar de la máquina, lo hará dando un salto largo.
Si existen líneas de alta tensión se tomarán las medidas adecuadas respecto a distancias y
apantallamientos.
Escombros
En caso de transporte de los escombros con carretillas manuales debe dejarse un tope junto el
hueco de evacuación para que los operarios puedan aprovechar la inercia y levantar la carretilla para
el vaciado, haciendo entonces tope ésta con la barandilla instalada.
Explanación de tierras
Antes de comenzar el movimiento de tierras se comprobará la naturaleza del terreno y la posible
existencia de conducciones subterráneas, así como de accidentes importantes del suelo, objetos,
etc., que pudieran poner en riesgo la estabilidad de la máquina.
Cierre de los accesos públicos a las obras.
Es imprescindible cuidar los caminos, cubriendo baches, eliminando blandones y compactando
mediante zahorras, escorias, etc., todos los barrizales afectados por circulación interna de vehículos.
Los pozos y zanjas de cimentación estarán debidamente protegidas por barandillas móviles
hasta su hormigonado para evitar caídas del personal a su interior.
Se tendrá muy en cuenta la humedad del terreno o si se han producido lluvias recientes.
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Todas las maniobras de los vehículos serán guiadas por una persona y el tránsito de los mismos
dentro de la zona de trabajo se procurará que sea por sentidos fijos y previamente estudiados,
impidiendo toda la circulación junto a los bordes de la excavación.
Formación y especialización de los operarios
El personal que lo maneje será formado para la correcta utilización del mismo.
El trabajo se realizará por personal cualificado.
Se debe confiar la herramienta únicamente a operarios con formación específica en el manejo de
herramientas neumáticas.
Manipulación de cargas
El sistema de contrapesos está terminantemente prohibido.
Está terminantemente prohibido balancear cargas para depositarlas en puntos donde no llega el
aparejo de elevación.
Está terminantemente prohibido transportar cargas por encima de personas.
Se prohíbe terminantemente circular o situarse bajo cargas suspendidas.
Se tendrá especial cuidado en la carga, descarga y transporte evitando golpes que
produzcan un defectuoso funcionamiento del mecanismo del aparato.
Máquinas y herramientas
Cada herramienta se utilizará únicamente para el tipo de trabajo para el que ha sido diseñada.
Por ejemplo, no se utilizará la llave inglesa como martillo, el destornillador como cincel o la lima como
palanca, pues de esa forma se hace el trabajo innecesariamente peligroso.
Carcasa protectora del disco. Sabido es la facilidad con que los discos de carbono o widia que se
emplean se rompen, destrozando todo aquello que alcanzan.
Colocar el freno de parada y desconectar la batería del camión hormigonera.
Como norma general, nadie se acercará a una máquina que trabaje, a una distancia menor de 5
m desde el punto más alejado al que la máquina tiene alcance.
Comprobar diariamente, antes de iniciar el trabajo, todos los niveles (fluidos hidráulicos,
aceites...) y el correcto funcionamiento de todos los sistemas del camión hormigonera.
Cuando el taladro se pase de un operario a otro, se debe hacer siempre a máquina parada y a
ser posible dejarla en el suelo para que el otro la coja y no mano a mano, por el peligro de una
posible puesta en marcha involuntaria.
Durante la realización de la excavación, la máquina estará calzada, mediante apoyos que eleven
las ruedas del suelo, para evitar desplazamientos y facilitar la inmovilidad del conjunto. Si la rodadura
es sobre orugas, estas calzas son innecesarias.
El camión hormigonera dispondrá de los siguientes sistemas de seguridad:
1. Una tolva de carga de dimensiones adecuadas a la carga a transportar evitará
proyecciones de hormigón.
2. Escalera de acceso a la tolva abatible, de material sólido y
antideslizantes.
3. Plataforma al final de la escalera para las operaciones de limpieza y para observar el estado
de la tolva. La plataforma dispondrá de un quitamiedos a 90 cm de altura.
El compresor se debe situar en terreno horizontal, calzando las ruedas; caso que sea
imprescindible colocarlo en inclinación se deberán calzar las ruedas y amarrar el compresor con cable
o cadena a un elemento fijo resistente.
El corte de piezas con herramientas eléctricas debe realizarse por vía húmeda, en prevención de
afecciones respiratorias.
El maquinista será cualificado.
La cuchara de la maquinaria elevadora durante los transportes de tierras, permanecerá lo más
baja posible para poder desplazarse con la máxima estabilidad.
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Las amoladoras, así como cualquier otra herramienta portátil tendrán un sistema de protección
contra contactos indirectos por doble aislamiento.
Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por persona distinta del conductor, en especial
la salida de camiones a la calle, avisando dicha persona a los usuarios de la vía pública.
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.
Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra, serán inspeccionadas
diariamente, controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección,
luces, bocina de retroceso, transmisores, cadenas y neumáticos.
Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de faros
de marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco
y antiimpactos y un extintor.
Los operarios nunca se situarán detrás de los vehículos en maniobras de marcha atrás que, por
otra parte, siempre deberán ser dirigidas desde fuera del vehículo. Tampoco se situarán en el lugar
de hormigonado hasta que el camión hormigonera se encuentre en posición de vertido.
Manejar el martillo agarrado a la altura de la cintura/pecho.
Mantener los martillos bien cuidados y engrasados.
No apoyarse con todo el peso del cuerpo sobre el martillo; puede deslizarse y caer de cara
contra la superficie que se está trabajando.
No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o
pórtico de seguridad.
No se debe hacer esfuerzo de palanca con el martillo en marcha.
No sobrepasar la velocidad de rotación de la amoladora prevista e indicada en la muela.
No trabajar con las caras planas de la muela de la amoladora.
Previamente al vertido del hormigón directamente con el camión hormigonera, se instalarán
fuertes topes en el lugar donde haya de quedar situado el camión.
Se prohíbe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de
piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas.
Se prohíbe en esta obra, el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de
tierras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos.
Se usará cada herramienta para el uso que ha sido concebida.
Se usará ropa de trabajo ajustada al cuerpo para evitar atrapamientos de la ropa con la broca,
tampoco se usarán cadenas, pulseras y otros elementos similares que puedan ser atrapados con la
broca.
Se utilizará un diámetro de muela compatible con la potencia y características de la amoladora.
Sentarse antes de poner en marcha el motor del camión.
Si el Dumper debe transitar por vía urbana deberá ser conducido por persona provista del
preceptivo permiso de conducir de clase B.(esta medida es aconsejable incluso para tránsito interno).
Todo el conjunto debe ostentar el marcado CE.
Orden y limpieza
Al finalizar un trabajo se deberán recoger los utensilios, materiales y residuos, de tal forma que
quede en orden la zona que se ha trabajado.
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
Las zonas de paso, deberán mantenerse libres de obstáculos.
Los desperdicios (recortes de material, trapos, vidrios rotos, etc.) se depositarán en recipientes
dispuestos al efecto. No se verterá en ellos líquidos inflamables, cerillas, etc...
Mantener en perfecto estado de orden y limpieza los tajos, con los materiales acopiados en
zonas perfectamente delimitadas y las superficies libres de obstáculos (herramientas, materiales y
escombros).
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Orden en el acopio de materiales.
Todo el área de trabajo debe estar limpia de materiales de desecho, especialmente los
combustibles.
Pozos y zanjas. Entibación y desentibación
No se debe permitir que en las inmediaciones de los pozos o zanjas haya acopios de materiales
a una distancia inferior a 2 m del borde, ni se permitirá la circulación de maquinaria por esta zona.
Redes, barandillas, pasarelas y plataformas
Como cualquier plataforma de trabajo su anchura mínima será de 60 cm.
Las pasarelas para tráfico de personas o materiales tendrán un ancho mínimo de 0,60 m,
debidamente arriostradas con arreglo a las cargas que tengan que soportar y con su correspondiente
barandilla de protección, que tendrá una altura mínima de 90 cm y rodapié.
Las plataformas tendrán unas dimensiones mínimas de 1,10m por 1,10 m (superficie mínima
para la estancia de dos hombres).
Señalización
El maquinista se situará de forma que vea en todo su recorrido la carga suspendida, de no ser
así se empleará además un señalista.
Se guardará la distancia de seguridad en la circulación junto a bordes de vaciado, zanjas, pozos
y taludes.
Se respetará en todo momento la señalización de la obra.
Trabajos de hormigonado
El vertido del hormigón deberá hacerse con el equipo preciso de trabajadores para garantizar
una adecuada distribución sin producir sobrecargas en el encofrado.
B.3.3.5 Equipos de portección individual
Protección de la cabeza
Casco protector: - Habitualmente el puesto de conductor está protegido por la cabina, pero es
indispensable la utilización del casco cuando se abandone la misma para circular por la obra.
Protección de las vías respiratorias
Equipo filtrante contra partículas. Filtro contra partículas y adaptador facial.
Mascarilla antipolvo.
Protección de los oídos
Orejera. Protector auditivo que cubre totalmente el pabellón auditivo.
Protección de los ojos
Gafas antiproyecciones.
Gafas de protección partículas de baja energía (esmerilado) EN 166 1F
Protección de manos y brazos
Guantes.
Protección del pie
Calzado de protección con puntera de acero y resistencia de la suela al calor por contacto. EN
345 S1 HRO
Protección del tronco
Cinturón antivibratorio y cinturón de seguridad para los conductores de la maquinaria.
Fajas
Ropa de trabajo

___________________________________________________________________
19014u MILLORA DE L’ACCECIBILITAT DE LA VORERA LA RIERA DE SANT CUGAT Estudio de Seguridad y Salud Página 28

19014u MILLORA DE L’ACCECIBILITAT DE LA VORERA LA RIERA DE SANT CUGAT
Estudio de Seguridad y Salud

Ropa de trabajo: - No se deben usar ropas sueltas que puedan ser atrapadas por elementos en
movimiento. Si las condiciones atmosféricas lo aconsejan, y el puesto de mando carezca de cabina,
el conductor deberá disponer de ropa que le proteja de la lluvia.
B.3.3.6 Presencia de recursos preventivos
Se requerirá la presencia de recursos preventivos, en los términos establecidos en el artículo
32.bis, apartado b) y Disposición Adicional 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
B.3.3.7 Formación e información

FORMACIÓN
La Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción, establece en su artículo 10 que las empresas velarán por que todos los trabajadores
que presten servicios en las obras tengan la formación necesaria y adecuada a su puesto de trabajo o
función en materia de prevención de riesgos laborales, de forma que conozcan los riesgos y las
medidas para prevenirlos.
Por otro lado, e independientemente de la anterior obligación empresarial, el IV Convenio
Colectivo General del Sector ha establecido programas formativos y contenidos específicos de
carácter sectorial y para los trabajos de cada especialidad.
La forma de acreditar la formación específica recibida por cada trabajador en materia preventiva
consiste en la expedición de la Tarjeta Profesional de la Construcción, cuyo diseño, ejecución y
expedición se encomienda a la Fundación Laboral de la Construcción.
A este respecto la Disposición Transitoria 4.ª del Convenio General de la Construcción disponía
que: "Teniendo en cuenta el tamaño del sector y la obligación establecida en la Ley 32/2006, 18 de
octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción, las partes consideran
imprescindible la obtención pregresiva de la Tarjeta Profesional de la Construcción por parte de los
trabajadores y su exigencia por parte de las empresas, proceso que se desarrollará a lo largo del
periodo de vigencia del presente Convenio y que adquirirá carácter obligatorio a partir del 31 de
diciembre del año 2011."
Esta D.T. 4.ª fue declarada nula por la STS de 27 de octubre de 2010 lo que motivó la necesidad
de adaptar su texto al contenido del fallo de la sentencia, y así, tras los acuerdos de modificación del
IV Convenio General del Sector de la Construcción, cuyo acta se publicó por Resolución de 12 de
abril de 2011, se eliminó del texto de la disposición la referencia al carácter obligatorio de la Tarjeta
Profesional a partir del 31 de diciembre de 2011.
Por otra parte, tal y como establece el Capítulo III del Título III del Libro II del citado Convenio,
los ciclos de formación en materia de prevención de riesgos laborales en construcción constarán de
dos tipos de acciones:
a) El primer ciclo, “Aula permanente”, que comprende la formación inicial sobre los riesgos del
sector y contendrá los principios básicos y conceptos generales sobre la materia, cuyo objetivo
principal es conseguir que los trabajadores adquieran los conocimientos necesarios para identificar
tanto los riesgos laborales más frecuentes que se producen en las distintas fases de ejecución de una
obra, como las medidas preventivas a implantar a fin de eliminar o minimizar los riesgos. Igualmente
deberá conseguir una actitud de interés por la seguridad y la salud que incentive el inicio del segundo
ciclo formativo.
b) El segundo ciclo, que deberá transmitir conocimientos y normas específicas en relación con
cada puesto u oficio.
En relación con la acreditación de la formación y tras la resolución antes citada, se adicionó un
nuevo artículo 159 bis al IV Convenio General de la Construcción, según este precepto, será la
Fundación Laboral de la Construcción la encargada de establecer un sistema de acreditación de la
formación recibida por los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales; este sistema
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deberá permitir al trabajador el acceso telemático a sus datos y la obtención de certificaciones al
respecto y, del mismo modo, las empresas deberán poder acceder a los datos de los trabajadores
que resulten necesarios para acreditar su formación en materia de prevención de riesgos laborales.
En cualquier caso, la Fundación garantizará la protección de los datos de carácter personal de los
trabajadores que se incluyan en el sistema.

INFORMACIÓN
Los contratistas y subcontratistas deben garantizar que los trabajadores reciban una información
adecuada con todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud
en la obra en relación con los trabajos de movimientos de tierra. La información deberá ser
comprensible para todos los trabajadores.
B.3.3.8 Señales
El empresario deberá utilizar la señalización de seguridad y salud, siempre que el análisis de los
riesgos existentes, de las situaciones de emergencia previsibles y de las medidas preventivas
adoptadas en relación a los trabajos de demolición, se ponga de manifiesto la necesidad de:
−

Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos,
prohibiciones u obligaciones.

−

Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia que
requiera medidas urgentes de protección o evacuación.

−

Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o
instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios.

−

Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas.

En la obra PAES VORERA POLÍGON FERRERIA se utilizarán las siguientes señales:
Señales contra incendios
6015 - Extintor

Señales de advertencia
2102 - Peligro. Camiones
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2113 - Riesgo eléctrico

Señales de prohibición
3022 - Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra

3028 - Alto accesible sólo a personal autorizado

3057 - Cuide su espalda

3059 - Prohibido aparcar. Sólo carga y descarga
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3081 - Prohibido saltar las zanjas

Señales de uso obligatorio
4000 - Es obligatorio el uso del casco

4002 - Es obligatorio el uso de las gafas

4003 - Es obligatorio el uso de los guantes

4004 - Es obligatorio el uso de los guantes aislantes
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4005 - Es obligatorio el uso de las botas

4007 - Es obligatorio el uso de la máscara

4008 - Es obligatorio el uso de la protección acústica

4015 - Paso obligatorio para personas

4034 - Zona carga y descarga
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4045 - Es obligatorio el uso de cinturón antivibratorio

B.3.4 Obra civil
A. Firmes granulares
1. Riesgos
−

Siniestros de vehículos por exceso de carga, mal mantenimiento o inadecuado estado de
los caminos de servicio.

−

Caídas de material desde las cajas de los vehículos.

−

Caídas de personal desde las cajas o carrocerías de los vehículos.

−

Caída al mismo nivel.

−

Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras.

−

Atropello de personas, sobre todo, durante maniobras marcha atrás, falta de visibilidad,
etc.

−

Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad.

−

Caída de maquinaria y personal por los taludes de terraplén.

−

Vuelco de la maquinaria durante el extendido del material.

−

Interferencias con líneas aéreas y subterráneas.

−

Vibraciones sobre las personas (conductores).

−

Ruido ambiental.

−

Irritación de los ojos debido a las condiciones de trabajo en ambientes pulverulentos.

−

Irritación de las vías respiratorias debida a la inhalación de polvo.

2. Medidas
−

Durante la fase de organización de la obra, se definirán los itinerarios de la maquinaria
tratando de evitar los cruces y recorridos por las vías públicas.

−

La maquinaria y vehículos alquilados o subcontratados serán revisados antes de
comenzar a trabajar en la obra, en todos los elementos de seguridad, exigiéndose al día
el libro de mantenimiento y el certificado que acredite su revisión por un taller cualificado.

−

La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la
excavación no superior a los 3 m para vehículos ligeros y de 4 m para los pesados.
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−

Con el fin de evitar posibles accidentes durante las operaciones de extendido del material
y compactación en la ejecución de terraplenes y pedraplenes, deberán quedar
perfectamente definidos los puntos de vertido del material, empleando además topes de
fin de recorrido para las máquinas, asimismo, deberá evitarse la presencia de personas
en la zona de maniobra. Para coordinar estas operaciones se dispondrá de señalistas
que se situarán en zonas muy visibles y controladas. Se señalizarán los accesos y
recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las interferencias, tal y como
se haya diseñado en los planos o en el correspondiente plan de seguridad y salud de la
obra. Asimismo, se señalizarán los accesos a la vía pública mediante señales
normalizadas, tal y como indican los planos.

−

Para evitar los accidentes por la presencia de barrizales y blandones en los caminos de
circulación se procederá a su saneamiento cubriendo los baches y eliminando los
blandones compactando mediante pedraplén o zahorras.

−

Todo el personal que maneje la maquinaria necesaria para la ejecución de estos trabajos,
será especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la
documentación de capacitación acreditativa.

−

Todas las máquinas que intervengan en el extendido y compactación irán equipadas de
un avisador acústico y luminoso de marcha atrás.

−

El personal que maneje la maquinaria de obra demostrará ser especialista en la
conducción segura de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de
capacitación acreditativa.

−

Cuando se tenga que circular por superficies inclinadas, se hará siempre según la línea
de máxima pendiente. Uno de los riesgos más importantes es el vuelco de camiones
bañeras en el momento de levantar totalmente la caja, para ello se debe asegurar que el
basculamiento se realizará en un terreno perfectamente horizontal.

−

Queda terminantemente prohibido sobrecargar los vehículos por encima de la carga
máxima admisible que llevarán siempre escrita en lugar visible.

−

Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número
superior a los asientos existentes en el interior.

−

Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las
polvaredas (especialmente si se deben transportar por vías públicas, calles o carreteras,
donde se colocarán lonas para el tapado del material).

−

Las descargas de material para extendido se realizarán alejadas de los bordes del
terraplén, de forma que la maquinaría de extendido, susceptible de vuelco, no se precipite
por el talud. Durante el izado de la caja se prestará especial atención a las líneas aéreas
de tensión, teléfono, etc.

−

Durante la descarga del material, los trabajadores mantendrán una distancia de
seguridad de 5 m.

−

El mayor peligro de los rodillos de compactación reside en los descuidos del operador por
tratarse de un trabajo monótono, en consecuencia se deberá instruir convenientemente al
personal. Seguir recomendaciones para operaciones de compactación.

−

Se mantendrá una distancia de seguridad a los bordes del terraplén, para evitar la caída
de la máquina por el talud. Se señalizarán los bordes de taludes y terraplenes.

−

Se comunicará a los responsables del parque de maquinaria, cualquier anomalía
observada, y se hará constar en el parte de trabajo.

−

Está prohibido trabajar o permanecer observando las maniobras, dentro del radio de
acción de la cuchara de una máquina para el extendido de las tierras vertidas en el
relleno.

−

Se prohíbe que los camiones circulen marcha atrás con la caja levantada o, durante las
maniobras de descenso de la caja, tras el vertido de tierras, en especial en presencia de
tendidos eléctricos aéreos.
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−

Estará prohibido descansar junto a la maquinaria durante las pausas.

3. Equipos
A) Protección de las vías respiratorias
− Mascarilla antipolvo
B) Protección total del cuerpo
− Ropa de trabajo apropiada
C) Protectores de cabeza
− Casco de seguridad
D) Protectores de los ojos y de la cara
− Gafa de seguridad antiproyecciones y polvo
E) Protectores de pies y piernas
− Calzado para conducción
F) Protectores del tronco y del abdomen
−

Fajas antivibratorias

B. Riesgos asfálticos
Se consideran en este apartado la ejecución de riegos asfálticos de imprimación o adherencia
que se ejecutan previos al extendido del aglomerado.
Pueden ser realizados mediante riego directamente de cuba o bien mediante extendido por
personal a pie manejando mangueras conectadas a cuba, para su extendido.
Antes de proceder a la extensión del ligante, se limpiará la superficie de polvo, suciedad, barro
seco, etc., utilizando barredoras.
−

Los vehículos de compactación y apisonado contarán con cabina de seguridad de
protección (ROOPS) antivuelco, y en caso de utilizarse “pórticos antivuelco”, se instalará
un toldo de protección solar sobre el puesto de los conductores.

−

Todas las máquinas que intervengan en el extendido y compactación irán equipadas de
un avisador acústico y luminoso de marcha atrás.

1. Higiene
−

Se mantendrá una cuidadosa supervisión del aseo personal de los trabajadores.

−

Queda terminantemente prohibido fumar mientras se estén realizando los riegos
asfálticos.

2. Equipos de protección individual (epi)
−

Se evitará el contacto directo del asfalto o sus vapores con la piel. Para ello las personas
que se dediquen a los riegos asfálticos deben usar un equipo de protección adecuado,
que incluya gafas y protectores faciales, a fin de proteger los ojos y la cara.

−

Para evitar los riesgos de atropello y atrapamiento, el personal que trabaje a pie debe ir
equipado en todo momento de chaleco reflectante homologado y en perfecto estado de
visibilidad.

−

Los trabajadores no podrán modificar la forma habitual de los EPI (subir mangas,
desabrochar camisa...), ya que estarían expuestos a graves quemaduras.

−

Se recomienda que el conductor utilice cinturón antivibratorio y que siga las
recomendaciones dadas para conductores de maquinaria.

−

Se garantizará la ventilación cuando se trabaje en túneles o lugares cerrados.

−

Todo el personal que maneje la maquinaria necesaria para la ejecución de estos trabajos
será especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la
documentación de capacitación acreditativa.

3. Condiciones de las máquinas
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−

Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando reflejadas las revisiones
en el libro de mantenimiento.

−

Se comunicará a los responsables del parque de maquinaria cualquier anomalía
observada y se hará constar en el parte de trabajo.

−

En los trabajos de mantenimiento y reparación, deberá aparcarse la máquina en suelo
firme, colocar todas las palancas en posición neutral y parar el motor quitando la llave de
contacto.

−

Se deben realizar revisiones periódicas en las máquinas, registrándose éstas en el libro
de mantenimiento.

−

No se dejará la máquina o vehículo en pendiente si no está parada y convenientemente
calzada.

−

No se realizarán ajustes, si se puede evitar, con el motor de la máquina en marcha.

−

Debe evitarse siempre que sea posible manipular con el motor caliente cuando alcanza
su temperatura, debido a que cualquier contacto puede ocasionar quemaduras graves.

−

No se permitirá la permanencia sobre la extendedora en marcha de otra persona que no
sea el conductor de la extendedora.

−

Se mantendrán libres de objetos las vías de acceso a las máquinas, así como la pasarela
de cruce de la extendedora.

−

No debe intentarse subir o bajar de la máquina si se va cargado con suministros o
herramientas.

−

Aquellos que trabajen junto a la máquina extendedora tendrán conocimiento de cuáles
son las partes extensibles y basculantes de ésta, así como de los riesgos que corren.

−

Debe permanecerse separado de todas las partes giratorias o móviles.

−

En precaución de los riesgos causados por partes móviles, los tornillos sin fin repartidores
situados a lo ancho y en el interior de la máquina deberán ir protegidos en su parte
superior, por ejemplo, por una rejilla. Cuando los tornillos repartidores sobrepasen el
ancho de la máquina, irán protegidos por lo menos con barandillas.

−

Las reglas telescópicas que durante el trabajo de extensión y recogida puedan provocar
riesgo de atrapamiento o corte deberán estar provistas de luces amarillas destellantes
que se encenderán cada vez que la regla sea accionada.

−

Debe prohibirse el acceso de los operarios a la regla vibrante durante las operaciones de
extendido.

−

Se controlará la existencia de fugas en mangueras, racores, ... Si existen, deben
eliminarse inmediatamente.

−

Se vigilará el izado de las cajas de los camiones en curvas de pronunciado peralte y en
zonas con presencia de tendido aéreo. Se establecerán gálibos de seguridad.

−

Durante las operaciones de llenado de la tolva de recepción, los operarios deberán
ubicarse por delante de la máquina en prevención de riesgos por atropello durante las
maniobras.

−

Todas las plataformas de estancia y seguimiento de la extendedora, estarán dotadas de
barandillas de protección.

4. Condiciones de trabajo
−

Se garantizará la ventilación cuando se trabaje en túneles o lugares cerrados.

−

Deberá evitarse la presencia de personas en la zona de trabajo. Para ello deben
señalizarse los accesos, recorrido de los vehículos y personal de a pie, en el interior de la
obra, para evitar las interferencias.

−

En caso de mantenerse la circulación pública por carriles anexos, el vial dispondrá de
señalización adecuada al tipo de desvío y el personal encargado de la coordinación del
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tráfico estará dotado de las protecciones individuales y colectivas que obligue la
normativa.
−

Los señalistas se situarán en zona visible.

−

Durante la puesta en obra de los riegos asfálticos, los trabajadores mantendrán una
distancia de seguridad adecuada y se ubicarán siempre a sotavento.

−

El equipo de compactación mantendrá una distancia de seguridad, respecto al de
extendido, mínima de 8 metros.

−

El regador no debe regar fuera de la zona marcada y señalizada.

−

En días de fuerte viento, bajar la boquilla de riego todo lo cerca del suelo que se pueda
para evitar salpicaduras

−

Cuando se cambie de betún, explicar al operador la relación de la temperatura
viscosidad.

−

El nivel de aglomerado debe estar siempre por encima de los tubos de calentamiento.

5. Señalización de las máquinas
Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con el riesgo específico, se
adherirán las siguientes señales:
−

Peligro sustancias calientes (peligro, fuego).

−

Rótulo: NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS.

6. Protección de incendios
−

No se utilizará gasolina ni otro disolvente inflamable para la limpieza de herramientas.
Pueden utilizarse disolventes menos volátiles como el queroseno pero en zonas bien
ventiladas.

−

Se vigilará que no existan fuentes de calor o fuego a menos de 15 m de la zona de
extendido de los riegos asfálticos.

−

El camión cuba que contenga los líquidos asfálticos contará con extintores de polvo
químico o dióxido de carbono.

7. Medidas de emergencia
−

En el caso en que se produjese alguna quemadura por contacto con el asfalto caliente
debe enfriarse rápidamente la zona afectada con agua abundante fría. En caso de
quemaduras extensas se las debe cubrir con paños esterilizados y transportar al
accidentado inmediatamente al hospital.

−

No debe usarse disolvente para sacar el asfalto de la piel húmeda, se incrementaría la
gravedad del daño ocasionado.

8. Riesgos
−

Caídas al mismo nivel.

−

Caídas de personal desde las cajas.

−

Caídas de material desde las cajas de los vehículos.

−

Quemaduras producidas por contacto con asfalto o carrocerías de los vehículos.

−

Quemaduras producidas por contacto con partes calientes de las máquinas.

−

Quemaduras producidas por la combustión de materiales inflamables.

−

Irritación de la piel y ojos producida por los humos desprendidos del asfalto en caliente.

−

Irritación de las vías respiratorias producida por inhalación de los humos desprendidos
del asfalto en caliente.

−

Atropellos producidos por maquinaria ajena a la obra (trabajos cerca de vías abiertas al
tráfico).

−

Atropellos producidos por maquinaria propia de la obra.
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−

Aplastamiento producido por vuelco de maquinaria.

−

Siniestros de vehículos por exceso de carga.

−

Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras.

−

Cortes y golpes.

−

Falta de mantenimiento o inadecuado estado de los caminos de servicio.

−

Polvo.

−

Ruido ambiental.

−

Vibraciones sobre las personas.

−

Interferencias con líneas aéreas.

−

Estrés térmico derivado de los trabajos realizados bajo altas temperaturas (suelo caliente
+ material + radiación solar + vapor) (extensión).

−

Sobreesfuerzos.

9. Equipos de protección individual
A) Protección de las vías respiratorias
− Mascarilla de protección facial de 20 cm de longitud.
B) Protección total del cuerpo
−

Impermeable.

−

Ropa de trabajo apropiada.

− Ropa de trabajo constituida de material ignífugo, amplia, con cuello y puños cerrados.
C) Protectores de cabeza
− Sombrero de paja o asimilable para protección solar.
D) Protectores de los ojos y de la cara
− Gafas.
E) Protectores de manos y brazos
Guantes de cuero que cubran las muñecas y suficientemente holgados de modo que
se puedan quitar.
F) Protectores de oído
−

− Protectores auditivos.
G) Protectores de pies y piernas
− Botas de trabajo con suela de 15 cm de espesor.
H) Protectores para la piel
−

Cremas de protección y pomadas.

C. Protección de peatones
1. Riesgos
No existen riesgos asociados.
2. Medidas
−

Es necesaria la protección del personal ajeno a la obra. Para ello, deberán instalarse
medidas de protección en aquellas zonas que pudiesen representar peligro (tropiezos,
caídas a zanjas o pozos, peligro de caída de objetos…)

−

Será necesario colocar marquesinas de protección en zonas urbanas en aquellas zonas
susceptibles de caída de objetos, por donde tenga que pasar personal ajeno a la obra
(ocupación de aceras).

−

Se señalizará el perímetro de los pozos o arquetas que deban permanecer abiertos
durante la ejecución de los trabajos.

___________________________________________________________________
19014u MILLORA DE L’ACCECIBILITAT DE LA VORERA LA RIERA DE SANT CUGAT Estudio de Seguridad y Salud Página 39

19014u MILLORA DE L’ACCECIBILITAT DE LA VORERA LA RIERA DE SANT CUGAT
Estudio de Seguridad y Salud

−

El vallado y balizamiento separará lo suficiente a los peatones de la zona de trabajo.

Deberán señalizarse de forma reglamentaria aquellas zonas de la obra susceptibles de
ocupar parte de la calzada de la vía pública, utilizándose para ello la señalización
reglamentaria en cada caso.
3. Equipos
No existen equipos asociados.
−

D. Señalización en obra
1. Riesgos
−

Atropello durante la colocación de señalización.

−

Caída de personas al mismo nivel (tropiezos, resbalones, etc.).

−

Pisadas sobre objetos.

2. Medidas
−

En los puntos de especial peligro como son estrechamientos o escalones laterales donde
existe tráfico abierto debe realizarse, mediante señalización luminosa durante toda la noche,
mediante balizas luminosas u otros sistemas.

−

Siempre que se produzca un corte parcial o total de tráfico, se dará aviso a la policía local y a
los servicios municipales que puedan verse afectados.

−

Las vallas de cerramiento para peatones, formadas por elementos tubulares, aisladas o
empalmadas, no podrán ser nunca empleadas como dispositivos de defensa y a no ser que
sustenten superficies planas reflectantes del tamaño prescrito, tampoco podrán ser utilizadas
como elementos de balizamiento.

−

Debe indicarse mediante señalización adecuada la prohibición de acceso a cualquier persona
ajena a la obra, así como las medidas de protección individual que deben adoptar las
personas que accedan a ella (uso obligatorio de casco y calzado de seguridad…) La
señalización de obra debe realizarse mediante señales que pueden contener mensaje escrito,
pero que necesariamente deben llevar pictograma.

−

Se dispondrá de señalización de “Peligro, riego indefinido” en los viales anexos a la obra, y
“Prohibido el paso” en la parte interior del acceso a la obra.

−

Se señalizará la existencia de zanjas abiertas y se vallará toda zona peligrosa en trabajos
cerca de tráfico rodado, no se comenzarán los trabajos hasta que no se encuentre colocada
la señalización adecuada.

−

Una vez finalizados los trabajos, deberán retirarse inmediatamente las señales de obra.

−

Si en la zona de obras existe otro tipo de señalización permanente que esté en contradicción
con las colocadas por las obras, ésta deberá anularse mientras la señalización de obra esté
vigente de modo que no exista ningún tipo de confusión.

−

Debe disponerse de señalización de recambio.

−

Las señales deterioradas deberán ser reemplazadas inmediatamente.

−

La maquinaria de obra que se encuentre averiada o en periodo de semiavería, deberá
encontrarse señalizada como tal de modo que no pueda ser utilizada.

Cada tramo afectado, se señalizará según la normativa vigente tomándose las adecuadas
medidas de seguridad que requiera cada caso.
Características

−

−

Para la realización de los trabajos, deberá seguirse lo indicado en Normas específicas. La
Normativa vigente que puede incidir sobre la señalización fija o móvil de obras es la Ley de
Seguridad Vial, el Reglamento General de circulación, la Norma de carreteras 8.3-IC
“Señalización de obras” y el Catálogo de señales de Circulación del Ministerio.
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−

Deberá emplearse el mínimo número de señales que permita al conductor consciente prever
y efectuar las maniobras necesarias con comodidad, evitando recargar su atención con
señales innecesarias o cuyo mensaje sea evidente.

−

Toda señal que implique prohibición u obligación deberá ser reiterada o anulada antes de que
haya transcurrido 1 minuto desde que un conductor que circule a la velocidad prevista, la
haya divisado.

−

El borde de las señales deberá estar como mínimo a 2,3 metros del suelo (obras en casco
urbano).

−

Antes de comenzar un trabajo deben instalarse apropiados dispositivos de protección y aviso.

−

Las barreras deben ser del tipo apropiado de acuerdo con el tiempo que deban permanecer
en el lugar (generalmente se utilizarán vallas amarillas de cerramiento). Deben utilizarse
conos y cilindros para protección temporal cuando se desee movilidad.

−

Poner elementos de balizamiento (luminosos) en aquellas zonas donde por falta de
visibilidad, un conductor no pudiese apreciar con claridad la presencia de vallas. Una
alternativa a los luminosos sería poner doble cordón de balizamiento en las vallas.

−

Disponer de pasos de circulación para los peatones.

−

Todas las señales de tráfico deben adaptarse a las normas reconocidas.

3. Equipos
A) Protección total del cuerpo
− Las inherentes al trabajo que se realice.
B) Protectores del tronco y del abdomen
−

Chaleco reflectante.

B.4 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE TRABAJO
B.4.1 Maquinaria auxiliar
Amas ador a de mortero

Amasadora de mortero
Características
Elemento o máquina que proporciona mortero elaborado y tiene los mismos peligros que los
silos, incrementado por el hecho de tratarse de una máquina eléctrica la cual necesita de puesta a
tierra de masas metálicas.
Esta puesta a tierra se hace de especial necesidad en el caso concreto de la marca "Megemix",
porque posee un cuadro de maniobras donde mezcla, sin tabique divisorio, la instalación eléctrica con
la instalación de fontanería, habiendo apreciado siempre en la base del cuadro acumulación de agua
y, en un caso concreto, un ligero "churrete".
Utilización
−

El operario debe de utilizar en todo momento el casco de seguridad y gafas, a fin de
protegerse de la proyección de partículas.

−

En tiempo lluvioso y cuando se haga la limpieza de la cuba, el operario hará uso del traje de
agua.

−

Nunca se introducirá la pala en la cuba cuando ésta se encuentre en marcha.

−

Cuando se hagan trasvases del cemento del silo o de los sacos a la hormigonera, será
utilizada mascarilla antipolvo.

−

La profesionalidad, la formación, el orden y el bien hacer, son las bases de la seguridad.

−

La zona de trabajo, estará acotada, ordenada y libre de obstáculos y/o elementos
innecesarios.
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Mantenimiento/Conservación
−

El mantenimiento, se realizará siempre con el motor parado.

−

Deberá ser realizado el mantenimiento que el Fabricante, Importador o Suministrador indique
en la documentación que obligatoriamente debe de entregar al Empresario y éste pedir a los
anteriores, de acuerdo con el articulo 41 de la Ley 31/1995.

−

Diariamente debe de limpiarse la máquina, especialmente la cuba, a fin de evitar
incrustaciones.

−

Protección de los elementos móviles (motor, correas, corona, piñón).

−

Puesta a tierra de masas metálicas.

−

Delimitación del entorno de trabajo de la hormigonera para evitar atrapamientos o golpes.

−

Prohibida la introducción de herramientas en la hormigonera mientras se encuentre
funcionando.

−

Mangueras eléctricas protegidas (enterradas bajo tubo rígido o elevadas) con transmisión de
fase de tierra y con clavija homologada.

−

Al menos una vez a la semana se comprobará el funcionamiento completo de los dispositivos
de bloqueo del cubo, así como el estado de los cables y accesorios.

−

Se debe de dividir mediante pared impermeable la zona eléctrica de la instalación de agua.

−

Dado el peligro que pueden suponer los contactos indirectos en esta máquina, sin duda debe
de poseer conexión a un interruptor automático diferencial de sensibilidad 300 mA.

Amol adora o Radial

Amoladora
Características
Las radiales o amoladoras son máquinas portátiles utilizadas en la eliminación de rebabas
(desbarbado), acabado de cordones de soldadura y amolado de superficies. El principal riesgo de
estas máquinas estriba en la rotura del disco, que puede ocasionar heridas de diversa consideración
en manos y ojos. También debe tenerse en cuenta el riesgo de inhalación del polvo que se produce
en las operaciones de amolado, especialmente cuando se trabaja sobre superficies tratadas con
cromato de plomo, nimio, u otras sustancias peligrosas.
Utilización
−

Las amoladoras, así como cualquier otra herramienta portátil tendrán un sistema de
protección contra contactos indirectos por doble aislamiento.

−

No se debe trabajar con las caras planas de la muela.

−

Deben de evitarse los cuerpos extraños entre la muela y la pantalla protectora.

−

Debe protegerse la muela con una pantalla.

−

Se utilizará un diámetro de muela compatible con la potencia y características de la máquina.

−

No sobrepasar la velocidad de rotación prevista e indicada en la muela.

−

Dependiendo del material a trabajar, se elegirá la máquina, disco y elementos auxiliares
adecuados.

−

Cuando se trabaja con piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable asegurarlas antes
de comenzar los trabajos.

−

Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar.

−

Su órgano de accionamiento permitirá su total parada con seguridad y su accionamiento se
hará de forma voluntaria imposibilitando el accionamiento involuntario.

−

Se debe comprobar la parada total de la máquina antes de depositarla.

−

No debe utilizarse la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de
los hombros.
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−

En trabajos con riesgo de caída de altura, posturas forzadas, lugares confinados se
asegurará la postura de trabajo y se utilizarán cinturones de seguridad.

Mantenimiento/Conservación
−

Debe comprobarse el estado de la muela antes de su uso.

−

Las amoladoras deben almacenarse en lugares secos, sin sufrir golpes y según indicaciones
del fabricante.

−

Antes de posar la máquina, asegurarse de que está totalmente parada para evitar
movimientos incontrolados del disco.

Atornillador es eléctricos

Atornilladores eléctricos
Normas generales
−

Al iniciar cualquier tarea, se debe escoger siempre la herramienta apropiada y revisar que
está en buen estado.

−

Conocer y cumplir las normas del manual de instrucciones

−

Las herramientas no deben utilizarse para fines distintos de los previstos, ni deben
sobrepasarse las prestaciones para las que están diseñadas

−

Desconectar antes de ajustar, limpiar o cambiar accesorios

−

Desenchufar cuando no se usen

−

Mantener el espacio de trabajo limpio

−

No retirar resguardos y protecciones

−

Se debe revisar periódicamente el estado de las herramientas (mangos, recubrimientos
aislantes, afilado, etc.), reparando cualquier elemento defectuoso.

−

Se usarán protecciones individuales (gafas, pantallas, orejeras) si fuera necesario.

Riesgos
−

Golpes y cortes debidos a la poca experiencia o desconocimiento del uso

−

Atrapamientos por retirar las protecciones y resguardos

−

Proyección de partículas

−

Sobreesfuerzos

−

Contactos eléctricos

−

Quemaduras

−

Ruido

Medidas preventivas
−

No anular resguardos y protecciones (mejor regulables)

−

Cambiar útiles con la máquina desenchufada

−

Sujetar la herramienta con ambas manos y cerca del cuerpo

−

Al acabar, esperar a que se pare antes de dejarla

−

Elegir el útil adecuado (broca, muela, fresa, etc.)

−

Sujetar bien piezas pequeñas a trabajar (sargento, mordaza)

−

No usar guantes

−

Usar gafas o pantallas y orejeras (si se precisa)

Recomendaciones ante el riesgo eléctrico
−

Se utilizarán herramientas con doble aislamiento.

−

Evitar su uso en ambientes húmedos
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−

No utilizar enchufes sin clavija

−

No anular la toma de tierra

−

Evitar llevar la herramienta sujeta por el cable

−

No sobrecargar la máquina

−

Evitar tapar las ranuras de ventilación

Compr esor

Compresor
Características
Un compresor es una máquina que eleva la presión de un gas, un vapor o una mezcla de gases
y vapores. La presión del fluido se eleva reduciendo el volumen específico del mismo durante su paso
a través del compresor.
Utilización
−

En su utilización pueden producirse atrapamientos con órganos móviles, emanaciones
tóxicas, explosiones, incendios, golpes y atrapamientos, así como proyección de aire y
partículas por rotura de la manguera.

−

Las tapas del compresor deben mantenerse cerradas cuando está en funcionamiento. Si para
refrigeración se considera necesario abrir las tapas, se debe disponer una tela metálica tupida
que haga las funciones de tapa y que impida en todo momento el contacto con los órganos
móviles.

−

Si se usan en un local cerrado habrá que disponer de una adecuada ventilación forzada.

−

El compresor se debe situar en terreno horizontal, calzando las ruedas; caso que sea
imprescindible colocarlo en inclinación se deberán calzar las ruedas y amarrar el compresor
con cable o cadena a un elemento fijo resistente.

−

La lanza se debe calzar de forma segura con anchos tacos de madera, o mejor dotarla de un
pie regulable.

−

Se deben proteger las mangueras que surten el aire contra daños por vehículos, materiales,
etc., y se deberán tender en canales protegidos al atravesar calles o campos.

−

Las mangueras de aire que se lleven verticalmente deberán ir sostenidas con cable de
suspensión, puente o de manera equivalente. No es recomendable esperar que la manguera
de aire se sostenga por sí misma en un trecho largo.

Mantenimiento/Conservación
−

Todas las operaciones de manutención, ajustes, reparaciones, etc., se deben hacer siempre
a motor parado.

−

Se debe cuidar que las tomas de aire del compresor no se hallen cerca de depósitos de
combustible, tuberías de gas o lugares donde puedan emanar gases o vapores combustibles,
ya que pueden producir explosiones.

Cortador de material c erámic o

Cortador de material cerámico
Riesgos
Los riesgos que puede generar el empleo del cortador de material cerámico son los siguientes:
−

Electrocución debido a la presencia de agua.

−

Cortes o amputaciones de dedos y/o manos.

−

Proyección de polvo y partículas.

−

Rotura del disco.

Utilización
Entre las medidas a emplear en su utilización se señalan las siguientes:
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−

Respecto a la carcasa protectora del disco, se ha constatado la facilidad con que los discos
de carbono o widia que se emplean se rompen, destrozando todo aquello que alcanzan.

−

Deben emplearse resguardos adecuados en todos los órganos móviles (poleas, parte inferior
del disco, etc.).

−

Se deberán usar las gafas con lentes de seguridad, u otros medios (pantalla en la propia
máquina) que impida la proyección de partículas a los ojos.

−

Deberán estar equipadas con aspiradores de polvo, en su defecto, se utilizarán mascarillas
con el filtro adecuado al tipo de polvo.

−

Los interruptores de corriente estarán colocados de manera que, para encender o apagar el
motor, el operario no tenga que pasar el brazo sobre el disco.

−

La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas.

−

Cuando se utilice en zonas mojadas se deben utilizar con el grado de protección adecuado
(IP 55).

−

El circuito al cual se conecten debe estar protegido por un interruptor diferencial, de 0.03
amperios de sensibilidad.

−

Si no posee doble aislamiento debe estar conectada a tierra.

−

Los cables eléctricos, conexiones, etc., deberán estar en perfecto estado, siendo conveniente
revisarlos con frecuencia.

−

Cuando se cambien útiles, se hagan ajustes o se efectúen reparaciones se deben
desconectar del circuito eléctrico para que no haya posibilidad de ponerlas en marcha
involuntariamente.

−

Si se necesita usar cables de extensión se deben hacer las conexiones empezando en la
herramienta y siguiendo hacia la toma de corriente.

Equipo de oxicorte

Equipo de oxicorte
Características
−

El calor que permite una fusión fácil del metal se obtiene por la combustión de un gas
(acetileno, hidrógeno, propano) en presencia de un gas comburente (oxígeno):
•

El oxígeno es el gas comburente invariablemente empleado en la soldadura autógena
con soplete. Debe ser empleado con prudencia; se comprime a 150 kg/cm2 en botellas
de acero.

•

El acetileno suele ser el gas combustible más utilizado, por tener alto poder calorífico y no
tóxico; cuando está comprimido, tiene riesgo de explosión a partir de los 120 ºC.

•

También se utilizan el hidrógeno, que es el gas más ligero que se conoce y se suministra
bajo una presión de 150 kg/cm2, y el propano, que tiene alto poder calorífico, y que
mezclado con el aire en proporciones entre el 2 y el 10 por ciento constituye mezclas
explosivas.

−

Los elementos que intervienen en este proceso son las botellas de gas, los manorreductores,
las mangueras y los sopletes.

−

Respecto a las botellas de gas debe tenerse en cuenta que los gases se suministran en
botellas cuyas condiciones técnicas, almacenamiento y distribución se hallan reguladas por
una normativa específica.
El comburente y el combustible se utilizan habitualmente en dos botellas metálicas cilíndricas
de capacidad inferior a 150 litros, lo que facilita su transporte.
Las botellas disponen de una tulipa o capuchón protector del gripo de salida del gas, para
evitar su deterioro por golpes o caídas.
Las botellas pueden contener oxígeno en estado gaseoso y a 200 kg/cm2 de presión. El
cuerpo de la botella va pintado de color negro y la ojiva de color blanco.
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También pueden contener las botellas acetileno, que es gas combustible con el que se
forman mezclas explosivas en concentraciones entre un 2,5 y un 80 por ciento; es inestable,
es decir que puede descomponerse bajo ciertas condiciones, motivo por el que no se envasa
comprimido sino disuelto y alojado en una masa porosa existen en el interior de la botella, que
impide que se propague una posible descomposición. El cuerpo de la botella es de color rojo
y la ojiva de color marrón donde se graba el nombre del gas.
También hay botellas que tienen envasado licuado el propano, gas que es combustible, no
tóxico, más denso que el aire, con el que forma mezclas explosivas en concentraciones entre
un 2,2 y un 10 por ciento. El cuerpo de la botella es de color naranja.
−

En cuanto a los manorreductores son los reguladores de la presión de los gases. Accionando
un tornillo de regulación se puede reducir la presión de los gases hasta el valor adecuado al
trabajo que se deba realizar y mantenerla constante durante la operación. Están provistos de
dos manómetros: el manómetro de alta, que indica la presión de la botella y el manómetro de
baja, que mide la presión del gas que sale hacia el soplete.

−

Respecto a las mangueras, unen los manorreductores con el soplete, sirviendo de conducto a
los gases. Son de distinto color, utilizándose el rojo para el combustible y el negro o azul para
el oxígeno.

−

El soplete es el aparato donde se mezclan el combustible y el oxígeno en proporciones
adcuadas, permitiendo establecer una llama estable a su salida.
El soplete utilizado para soldar consta de un mango, en el que se acoplan las mangueras de
los gases dos llaves de regulación de caudal, una para el combustible y otra para el oxígeno;
un inyector; un mezclador en el que se produce la mezcla de gases, y la boquilla, pieza
intercambiable para adaptarla a las diferentes necesidades de soldadura, que es donde se
forma la llama.
El soplete utilizado en oxicorte también dispone de un conducto que proporciona a la salida
de la boquilla un chorro de oxígeno que permite realizar el corte de piezas.

Utilización
−

La luz producida por la llama del soplete es de tal intensidad que el deslumbramiento puede
ser causa de diversos accidentes: cefaleas y conjuntivitis aguda debido a la necesidad de
estar adaptando la vista continuamente. Las radiaciones ultravioletas son escasas, pero las
infrarrojas son importantes, y pueden hacer opaco el cristalino, lo que se conoce comúnmente
como las "cataratas del soldador".

−

Las quemaduras pueden tener diversas causas: las proyecciones de metal, la propia llama
del soplete, la explosión del gas o el contacto con piezas metálicas calientes.

−

Las intoxicaciones son causadas por la volatilización de pinturas o revestimientos de los
metales que se van a soldar (minio, galvanizado, cadmiado, etc.); si bien son poco frecuentes
al aire libre, pueden alcanzar a los trabajadores que operan en recintos cerrados (tanques,
recipientes, etc.). La cantidad de humos y gases inhalados depende de la posición y
proximidad respecto al punto de soldadura y de la ventilación existente.

−

Los incendios y explosiones pueden ser causados por las fugas de gases en las botellas, por
existencia de materiales combustibles muy próximos o en la vertical del punto de soldadura;
también por retroceso de la llama del soplete, que puede originar reventones en las
mangueras.

−

También pueden producirse por realizar trabajos sobre recipientes que contengan o hayan
contenido productos inflamables, y por la mala utilización de las botellas de gases, que
pueden ser causa de caídas, golpes o calentamiento de las mismas.

−

En el supuesto de trabajos de soldadura en espacios cerrados, es conveniente renovar el
aire, con extractores. En caso de riesgo, la utilización de un sistema de aspiración o
extracción localizada constituye la medida de prevención más adecuada. La boca o campana
de captación debe colocarse lo más próxima posible al punto de soldadura. Distancias
superiores a 30 cm hacen prácticamente ineficaz el sistema. La velocidad de captura debe
ser de 0,5 a 1 m/seg. En la utilización de un sistema de aspiración localizada, el punto de
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soldadura debe quedar nitrado entre el soldador y la boca o campana de captación del
sistema. Si las medidas citadas son insuficientes o imposibles, se utilizarán medidas de
protección sobre el soldador.
−

Antes de comenzar a trabajar hay que asegurarse de que en la zona no hay materiales
inflamables o explosivos. No se deben realizar operaciones de soldadura u oxicorte a menos
de 10 m de materiales combustibles. Cuando no sea posible respetar esta distancia, se
deben aislar o apantallar adecuadamente dichos materiales, de forma que ni el calor ni las
partículas incandescentes puedan afectarles.

−

Hay que evitar trabajos en cuya vertical y a nivel inferior puedan estar trabajando otras
personas o existan materiales inflamables. También se ha de acotar la zona de trabajo para
evitar la presencia de otras personas sobre las cuales puedan caer partículas
incandescentes.

−

No se deben realizar trabajos de soldadura en superficies que contengan grasas o aceite. Ha
de tenerse disponible un extintor de incendios.

−

Se debe fijar la prohibición de fumar.

−

Las botellas de oxígeno deben ser manejadas con precaución, y fijadas sólidamente cuando
estén de pie. Si no pueden mantenerse fijas de pie, será necesario tumbarlas teniendo
cuidado de colocar las cabezas sobre soportes, de modo que queden ligeramente inclinadas,
con la válvula en alto. En ningún caso, las botellas quedarán en posición horizontal, y mucho
menos con la válvula a un nivel más bajo que el resto. Es necesario cerrar la válvula de la
botella después de cada utilización, y colocar el capuchón de protección en su sitio después
del vaciado de la botella. Deben almacenarse al abrigo del calor y protegidos de la humedad
y sol, separados de los puestos de trabajo en locales limpios y ventilados.

−

No deben entremezclarse las botellas que contengan distintos gases ni las que estén llenas
con las vacías, señalizando adecuadamente ambas circunstancias, así como la prohibición de
fumar o encender fuego en las proximidades.

−

Durante el almacenamiento, las botellas deberán estar provistas de capuchón protector que
sólo debe quitarse en el momento de utilización de la botella. Se almacenarán siempre en
posición vertical y sujetas mediante una cadena o similar para evitar posibles caídas. Deben
transportarse en posición vertical, en bateas o jaulas y atadas. El traslado en superficie no
debe hacerse mediante arrastre o rodadura. Deben utilizarse carretillas o carros portabotellas
y las botellas se sujetarán mediante cadenas o abrazaderas. En pequeños desplazamientos
se pueden mover sujetándolas por su parte superior, ligeramente inclinadas, y haciéndolas
girar sobre su base. Antes de transportar una botella, tanto si está llena como vacía, se debe
asegurar que el grifo está cerrado y tiene colocado el capuchón de protección. Deben
emplearse guantes y calzado de seguridad, limpios de grasa.

−

Si se diera la circunstancia de ignición en el interior de las botellas de acetileno, deberá
cerrarse inmediatamente el grifo, rociarse la botella con extintor de agua para enfriar y
evacuar la botella al exterior a zona despejada. Se deberá disponer de los extintores. Deben
estar adecuadamente señalizadas y etiquetadas.

−

Las mangueras deben conservarse en muy buen estado; es preciso verificar frecuentemente
que no existen fugas, particularmente en las válvulas, acoplamientos y juntas. Han de estar
cerradas mediante abrazaderas especialmente preparadas para ello, y en ningún caso
mediante simples alambres. Ha de tenerse cuidado de no invertir nunca las mangueras del
acetileno y del oxígeno. Conviene que las mangueras de oxígeno y gas combustible estén
unidas. La utilización de alambres para sujetarlas puede cortar la forma, por lo que se deben
utilizar abrazaderas adecuadas. Se han de utilizar válvulas antirretroceso de llama en ambas
mangueras de gases. Se ha de evitar que las partículas incandescentes o materiales
calientes afecten a las mangueras.

−

Para encender, primero abrir la válvula de oxígeno para obtener un pequeño flujo, y después
abrir totalmente la válvula del acetileno y encender el soplete, regulando la llama, mediante
las llaves de oxígeno y del acetileno. Para encender el soplete se ha de usar un mechero de
chispa con mango, logrando así que la mano quede alejada del soplete y evitar quemaduras
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con el fogonazo que produce. Para apagar, cerrar primero la llave del acetileno y después la
del oxígeno, con el fin de evitar chasquidos y chispas. El soplete ha de estar apagado cuando
no se necesite su utilización inmediatamente.
−

Cuando la boquilla se haya engrasado, su orificio debe ser limpiado con cuidado, mediante el
alfiler de latón.

−

Asegurarse de que la boquilla no está obstruida; en caso de retrocesos repetidos de llama
hacer reparar el soplete.

−

Se ha de comprobar el estado de las conexiones antes de encender los mecheros.

−

Cuando se pare o finalice el trabajo en un tajo, es necesario cerrar el paso del gas; y al
abrirlo, emplear la llave propia de la botella, pues en caso contrario, podrían quedar dañadas
las válvulas y sería muy difícil el control.

−

El retroceso de la llama del soplete se manifiesta por un petardeo que indica que la mezcla de
gases se está quemando en su interior, bien por un sobrecalentamiento del soplete, bien por
introducirse una partícula incandescente en el interior de la boquilla, o por trabajar a
presiones muy bajas, o por acercar excesivamente la llama al metal fundido.

−

En caso de que el soplete se caliente en exceso ha de ser introducido en agua.

Mantenimiento/Conservación
−

Una vez finalizada la operación de soldadura, se deberá revisar la zona de trabajo a fin de
detectar posibles focos de incendios.

−

Se ha de realizar revisión del equipo de soldadura para evitar cualquier fuga de gas. Para
detectar posibles fugas se debe utilizar agua jabonosa, nunca un mechero u otro tipo de
llama. En caso de fuga, hay que cerrar inmediatamente los grifos de las botellas.

Grupo el ectróg eno

GRUPO ELECTRÓGENO
Descripción
Es una máquina que mueve un generador de electricidad a través de un motor de combustión interna.
Son comúnmente utilizados cuando hay déficit en la generación de energía eléctrica de algún lugar, o
cuando hay corte en el suministro eléctrico.
Una de las utilidades más comunes es la de generar electricidad en aquellos lugares donde no hay
suministro eléctrico, generalmente son zonas apartadas con pocas infraestructuras y muy poco
habitadas. Otro caso sería en locales de pública concurrencia, hospitales, fábricas, etc., que a falta de
energía eléctrica de red, necesiten de otra fuente de energía alterna para abastecerse.
En el caso de utilización de grupos electrógenos, de acuerdo con el Real Decreto 842/2002, de 2 de
agosto, se elaborará un proyecto de instalación redactado por un técnico competente, cuando la
potencia de los mismos supere los 10 kilovatios.
Instalación
−

En el caso de utilización de grupos electrógenos, de acuerdo con el Real Decreto 842/2002,
de 2 de agosto, se elaborará un proyecto de instalación redactado por un técnico competente,
cuando la potencia de los mismos supere los 10 kilovatios.

−

Se dispondrá de Marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones emitido
por el fabricante.

−

Se ubicará siempre en una superficie nivelada, estable e inmovilizada.

−

En general los grupos electrógenos se instalarán de forma que resulte inaccesible para
personas no especializadas ni autorizadas para su manejo.

−

El lugar de ubicación estará perfectamente ventilado para evitar atmósferas tóxicas o
explosivas.

−

El grupo electrógeno (neutro) estará puesto a tierra en su origen, lo mismo que la masa del
grupo, que también estará conectada a tierra.

−

Ambas tomas de tierra deben ser eléctricamente diferentes.
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−

Se tendrá en cuenta el manual de instrucciones del fabricante para localizar en el grupo
electrógeno el punto de la conexión de la masa del mismo a tierra.

−

El grupo electrógeno alimentará a un cuadro general que, además del aparellaje de uso y
protección de toda instalación, dispondrá de:
•

Sistema de puesta a tierra de las masas de los receptores eléctricos que se usen,
totalmente independiente eléctricamente de la/s puesta/s a tierra del grupo.

•

Sistema de protección diferencial acorde a la resistencia eléctrica de la puesta a tierra,
siendo la sensibilidad de 30 mA.

Órganos de accionamiento, puesta en marcha y parada
−

Se verificará el buen estado de funcionamiento de los diferentes órganos de mando y de
control, así como su identificación (pictogramas, indicadores). Si es necesario protegerlos de
forma que no puedan ser accionados involuntariamente.

−

En caso de equipos que trabajen a la intemperie los órganos de accionamiento deberán estar
adecuados a esta situación.

−

La puesta en marcha debe obedecer a una acción voluntaria del operador sobre un órgano de
accionamiento puesto a tal fin, mediante llave o llave y pulsador encastrado.

−

Tras un corte de energía, su posterior reanudación no deberá dar lugar a la puesta en marcha
de las partes peligrosas del equipo de trabajo.

−

Todo equipo de trabajo debe tener una parada de CATEGORÍA 0 (supresión inmediata de la
energía de los accionadores de la máquina).

−

El equipo debe venir equipado con un dispositivo de parada visible de tipo «seta».

−

Si las carcasas son abatibles deberán disponer de un sistema de sujeción.

Medidas de prevención
−

El trabajador debe ser formado en el uso y manejo de la máquina, así como leer el manual de
instrucciones.

−

El traslado manual se realizará por los trabajadores necesarios, a fin de evitar sobreesfuerzos
y otras lesiones.

−

La reparación, la limpieza y el mantenimiento se realizarán siempre cuando la máquina esté
parada.

−

En caso de avería notificarlo al técnico cualificado.

−

Realizar el mantenimiento previsto por el fabricante.

−

La manipulación de partes de la máquina sólo podrá hacerse por personal autorizado, con la
máquina parada y con herramientas adecuadas para ello.

−

No se utilizará salvo por la persona debidamente autorizada.

−

No acercar fuegos o llamas a los vasos de las baterías.

−

Se verificará la existencia de un resguardo fijo como protección de los elementos móviles de
transmisión (correas de transmisión, engranajes...) o la instalación a la carcasa de una
cerradura con llave.

−

Se instalarán aislantes térmicos o resguardos fijos en los puntos expuestos a contactos
térmicos.

−

En aquellos casos de equipos de trabajo en los que tras adaptarles medidas de protección
adecuadas persista un riesgo residual, éste deberá estar adecuadamente señalizado,
mediante indicativos normalizados. Especialmente la señalización de “prohibido utilizar” en
lugares sin ventilación adecuada.

−

Debe disponer de un silenciador y sistema de escape para reducir la emisión de ruidos
producidos por el motor, y un interruptor automático de salida.

−

Cuando se utilice un grupo electrógeno para alimentar un cuadro eléctrico a la salida del
grupo, contará con una puesta a tierra independiente y con protección diferencial de 300mA
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como mínimo. Si la potencia instalada lo aconseja, el cuadro general alimentará otros cuadros
secundarios que cumplirá los mismos requisitos exigidos al general (puesta a tierra,
protección diferencial y magneto térmica).
Dispositivos de seguridad
−

Ubicación adecuada en la obra.

−

Deben conectarse a tomas de tierra independientes:
•

El neutro del transformador.

•

La carcasa del grupo.

Riesgos
−

Caída de objetos desprendidos (de las carcasas).

−

Choque contra objetos inmóviles. Partes salientes de la máquina.

−

Choque contra objetos móviles.

−

Golpes por objetos u herramientas.

−

Sobreesfuerzos.

−

Contactos térmicos.

−

Contactos eléctricos.

−

Explosiones.

−

Incendios.

−

Ruido.

−

Asfixia.

Mantenimiento
Del motor
Aunque cada motor incluye un manual de operación para su correcto mantenimiento, destacaremos
los aspectos principales para un buen mantenimiento del motor.
−

Controlar el nivel de aceite. El motor debe estar nivelado horizontalmente, se debe asegurar
que el nivel está entre las marcas MIN y MAX de la varilla. Si el motor esta caliente se habrá
de esperar entre 3 y 5 minutos después de parar el motor.

−

Aceite y filtros de aceite. Respete siempre el intervalo de cambio de aceite recomendado y
sustituya el filtro de aceite al mismo tiempo. En motores parados no quite el tapón inferior.
Utilice una bomba de drenado de aceite para absorber el aceite.

−

•

Limpiar las fijaciones del filtro para que no caiga dentro suciedad al instalar el filtro nuevo.

•

Quitar el tapón inferior con una junta nueva.

•

Quitar el/los filtro/s. Comprobar que no quedan las juntas en el motor.

•

Llenar los nuevos filtros con aceite del motor y pulverizar las juntas. Atornillar el filtro a
mano hasta que la junta toque la superficie de contacto. Después girar otra media vuelta.
Pero no más.

•

Añadir aceite hasta el nivel correcto. No sobrepasar el nivel de la marca MAX.

•

Arrancar el motor. Comprobar que no hay fugas de aceite alrededor del filtro. Añadir más
si es necesario.

•

Hacer funcionar el motor a temperatura normal de funcionamiento.

Filtro del aire. Comprobar/sustituir. El filtro del aire debe sustituirse cuando el indicador del
filtro así lo indique. El grado de suciedad del filtro del aire de admisión depende de la
concentración del polvo en el aire y del tamaño elegido del filtro. Por lo tanto los intervalos de
limpieza no se pueden generalizar, sino que es preciso definirlos para cada caso individual.
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−

Correas de elementos auxiliares. Comprobación y ajuste. La inspección y ajuste deben
realizarse después de haber funcionado el motor, cuando las correas están calientes. Afloje
los tornillos antes de tensar las correas del alternador. Las correas deberán ceder 10 mm
entre las poleas. Las correas gastadas que funcionan por pares deben cambiarse al mismo
tiempo. Las correas del ventilador tienen un tensor automático y no necesitan ajuste. Sin
embargo, el estado de las correas debe ser comprobado.

−

Sistema de refrigeración. El sistema de refrigeración debe llenarse con un refrigerante que
proteja el motor contra la corrosión interna y contra la congelación si el clima lo exige. Nunca
utilizar agua sola. Los aditivos anticorrosión se hacen menos eficaces con el tiempo. Por
tanto, el refrigerante debe sustituirse. El sistema de refrigeración debe lavarse al sustituir el
refrigerante. Consultar en el manual del motor el lavado del sistema de refrigeración.

−

Filtro de combustible. Sustitución. Limpieza: no deben entrar suciedad o contaminantes al
sistema de inyección de combustible. La sustitución del combustible debe llevarse a cabo con
el motor frío para evitar el riesgo de incendio causado al derramarse combustible sobre
superficies calientes. Quitar los filtros. Lubricar la junta del filtro con un poco de aceite.
Enroscar el filtro a mano hasta que la junta toque la superficie de contacto. Después apretar
otra media vuelta, pero no más. Purgar el sistema de combustible. Deshacerse del filtro
antiguo de forma apropiada para su eliminación.

Del alternador
Durante el mantenimiento rutinario, se recomienda la atención periódica al estado de los devanados
(en especial cuando los generadores han estado inactivos durante un largo tiempo) y de los cojinetes.
Para los generadores con escobillas se habrá de revisar el desgaste de las escobillas y la limpieza de
los anillos rozantes. Cuando los generadores están provistos de filtros de aire, se requiere una
inspección y mantenimiento periódico.
Estado de los devanados. Se puede determinar el estado de los devanados midiendo la resistencia
de aislamiento a tierra, es decir, la resistencia óhmica que ofrece la carcasa de la máquina respecto a
tierra. Esta resistencia se altera cuando hay humedad ó suciedad en los devanados, por lo tanto, la
medición de aislamiento del generador nos indicará el estado actual del devanado. El aparato
utilizado para medir aislamientos es el megóhmetro o Megger. La AVR (regulador automático del
voltaje) debe estar desconectado en el caso de que el generador sea del tipo autoexcitado. Para que
las medidas tengan su valor exacto la máquina debe estar parada. Es difícil asegurar cuánto es el
valor de la resistencia de aislamiento de un generador, pero como norma a seguir se utiliza la
fórmula: R(resistencia en MegaOhmios) = Tensión nominal en V. / Potencia nominal KW + 1000
siempre y cuando la máquina esté en caliente, es decir, en pleno funcionamiento.
Para medir la resistencia de aislamiento se conecta el polo positivo del megóhmetro a uno de los
bornes del motor y el negativo a su masa metálica; hacemos mover la manivela del megóhmetro si la
tuviera, ya que existen megóhmetros digitales, y se observará que la aguja se mueve hacia una
posición de la escala hasta que se nota que resbala y en ese mismo momento se lee directamente la
resistencia de aislamiento en la escala del aparato. Durante la medida, el generador debe separarse
totalmente de la instalación, desconectándose de la misma. Si la resistencia de aislamiento resulta
menor que la propia resistencia del devanado, sería imprescindible secarlos.
Se puede llevar a cabo el secado dirigiendo aire caliente procedente de un ventilador calentador o
aparato similar a través de las rejillas de entrada y/o salida de aire del generador, aunque otro método
rápido y eficaz sería el secado mediante un horno por calentamiento de resistencias.
Alternativamente, se pueden cortocircuitar los devanados del estátor principal, provocando un
cortocircuito total trifásico en los bornes principales con el grupo electrógeno en marcha. Con este
método se consigue secar los bobinados en muy poco tiempo, aunque para ello debe consultar el
método y la forma de realizarlo según el tipo de alternador en su correspondiente manual.
Cojinetes. Todos los cojinetes son de engrase permanente para un funcionamiento libre de
mantenimiento. Durante una revisión general, se recomienda, sin embargo, comprobarlos por
desgaste o pérdida de aceite y reemplazarlos si fuese necesario. También se recomienda comprobar
periódicamente si se recalientan los cojinetes o si producen excesivo ruido durante su funcionamiento
útil. En caso de verificar vibraciones excesivas después de un cierto tiempo. Esto sería debido al
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desgaste del cojinete, en cuyo caso conviene examinarlo por desperfectos o pérdida de grasa y
reemplazarlo si fuese necesario. En todo caso se deben reemplazar los cojinetes después de 40.000
horas en servicio.
Cojinetes en generadores accionados por polea están sometidos a más fuerzas que cojinetes en
generadores accionados directamente. Por lo tanto, los cojinetes deben ser reemplazados después
de 25.000 horas en servicio.
Anillos rozantes y escobillas. Muy a menudo el chisporreteo en las escobillas se debe a la suciedad
en los anillos rozantes, o alguna otra causa mecánica. Hay que examinar la posición de las escobillas
de manera que han de tocar los anillos rozantes en toda su superficie, asimismo deben reemplazarse
cuando se ha gastado una cuarta parte de su longitud. Se han de limpiar a fondo los anillos rozantes
de forma cíclica, quitándoles todo el polvo o suciedad que los cubra, y en especial cuando se
cambian las escobillas.
De baterías
Llenado. Se tendrá que añadir electrolito, previamente mezclado, el cual se suministra junto con el
Grupo Electrógeno. Quitar los tapones y llenar cada celda con el electrolito hasta que el nivel del
mismo esté a 8 mm. por encima del borde de los separadores. Dejar reposar la batería durante 15
minutos. Comprobar y ajustar el nivel si fuese necesario. Transcurridos 30 minutos después de haber
introducido el líquido electrolítico en la batería está se encuentra preparada para su puesta en
funcionamiento.
Rellenado. El uso normal y la carga de baterías tendrá como efecto una evaporación del agua. Por lo
tanto, tendrá que rellenar la batería de vez en cuando. Primero, limpiar la batería para evitar que entre
suciedad y después quitar los tapones. Añadir agua destilada hasta que el nivel esté a 8 mm. por
encima de los separadores. Volver a colocar los separadores.
Comprobación de la carga. Para comprobar la carga de una batería se emplea un densímetro el
cual comprueba la densidad del electrolito; esté deberá medir de 1,24 a 1,28 cuando está totalmente
cargada; de 1,17 a 1,22 cuando está medianamente cargada, y de 1,12 a 1,14 cuando está
descargada.
Protección individual
−

Calzado de seguridad.

−

Gafas de seguridad.

−

Protección al oído (obligatoria en exposiciones a niveles superiores a 85 dBA, voluntaria a
partir de 80 dBA, y de suministro obligatorio si el trabajador lo solicita a partir de 80dBA).

Máquina de amas ado y bombeo de pas tas hi dráulic as

MÁQUINA DE AMASADO Y BOMBEO DE PASTAS HIDRÁULICAS
Identificación y evaluación de riesgos
−

Caída de personas al mismo nivel: debido a los materiales acopiados para suministro de la
máquina y a la manguera de bombeo, principalmente.

−

Caída de objetos en manipulación: materiales empleados para ejecución de la pasta, trípode
para vertido de la pasta, principalmente.

−

Golpes y cortes por objetos o herramientas: manguera de bombeo, tapa de depósito,
arrastrador, principalmente.

−

Proyección de fragmentos o partículas: en el bombeo de la pasta, en operaciones de limpieza
y mantenimiento, principalmente.

−

Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos: palas de amasado, principalmente.

−

Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de maquina: debido principalmente a una mala
ubicación de la máquina en terreno inestable o en pendiente.

−

Sobreesfuerzos: por posturas inadecuadas o movimientos repetitivos en las operaciones de
carga del depósito y vertido de la pasta principalmente.

−

Contactos eléctricos: directos o indirectos.
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−

Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas: debido al cemento en las operaciones de
carga del depósito o vertido de la pasta.

−

Exposición al ruido: debido principalmente al amasado de la pasta.

Medidas preventivas
Organización y condiciones de trabajo
−

La máquina se situará en lugares lo más horizontales posible, evitando las superficies
inestables, barrizales, etc. La máquina debe estar nivelada.

−

No se ubicará la maquina en zonas de paso.

−

El cable de alimentación de la máquina se colocará de tal forma que no pueda causar
interferencias en las operaciones de llenado del depósito y se evite que la protección eléctrica
pueda ser dañada. Es conveniente que salga de la máquina hacia arriba.

−

Las conexiones entre el compresor y la maquina se realizarán por medio de mangueras
apropiadas para la presión de utilización.

−

La manguera de impulsión de la pasta se mantendrá fuera de los accesos y de las zonas de
paso, se mantendrá sujeta en todo su recorrido hasta el trípode.

−

La manguera de impulsión debe estar lo más recta posible, sin retorceduras, ni codos o
curvas innecesarias.

−

Antes del inicio de los trabajos y con la máquina desconectada se comprobará visualmente la
inexistencia de elementos extraños en el interior del depósito que pudiesen interferir en el
buen funcionamiento de la máquina.

−

Para el vertido de arena se empleará el carro de carga.

−

Para el vertido de la pasta, así como para las operaciones de limpieza y mantenimiento, es
obligatorio el uso del trípode de apoyo.

−

Se mantendrá limpia y ordenada la zona de trabajo, evitando el acopio excesivo de material
que pueda entorpecer el correcto desarrollo de los trabajos.

−

Después de cada bombeo, antes de abrir la boca de carga deberá despresurizarse el
depósito.

−

Las conexiones de mangueras de aire comprimido deberán ser fijadas por medio de
abrazaderas de manguitos de conexión. Deberán revisarse periódicamente todas las
mangueras sometidas a presión.

−

Deberá respetarse siempre la presión máxima de servicio.

−

Bajo ningún concepto se introducirá la mano o cualquier herramienta u objeto para la
comprobación del estado de la masa en el depósito mientras la máquina se encuentre en
posición de amasado. La boca del depósito dispondrá de rejilla de protección.

−

Después de la jornada de trabajo se efectuará un lavado interior y exterior del depósito,
protegiendo o prestando especial cuidado con el cuadro eléctrico.

Equipos de protección individual
−

Casco de seguridad.

−

Botas de protección.

−

Guantes (CE).

−

Cascos o tapones de protección auditiva.

−

Ropa de trabajo adecuada.

Máquinas el éctricas portátil es

Máquinas eléctricas portátiles
Características
Máquinas manuales de trabajo que utilizan energía eléctrica.
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Utilización
−

Deben ser utilizadas por profesionales adiestrados.

−

Nunca se conectarán a las bases de enchufe con "cables desnudos" y cuñas de madera, sino
mediante clavija.

−

Cuando se utilicen mangueras alargadoras para el conexionado eléctrico se hará, en primer
lugar, la conexión de la clavija del cable de la herramienta al enchufe hembra de la alargadora
y, posteriormente, la clavija de la alargadora a la base de enchufe en el cuadro de
alimentación. Nunca deberá hacerse a la inversa.

−

Nunca se desconectarán de un tirón.

−

La tensión de utilización no podrá superar los 250 Voltios.

−

No se utilizarán prendas holgadas a fin de evitar los atrapamientos.

−

Cuando se utilice una taladradora, se debe utilizar la sección de taladro adecuado al tipo de
agujero que se trate de realizar. Nunca se tratará de hacer un agujero de mayor diámetro
inclinando el taladro.

−

Cada herramienta se utilizará sólo para su proyectada finalidad. Los trabajos se realizarán en
posición estable.

−

Bajo ningún concepto las protecciones de origen de las herramientas mecánicas o manuales
deberán ser quitadas o eliminados sus efectos de protección en el trabajo.

−

La misma consideración se hace extensible para aquellas que hayan sido dispuestas con
posterioridad por norma legal o por mejora de las condiciones de seguridad.

−

Toda herramienta mecánica manual de accionamiento eléctrico dispondrá como protección al
contacto eléctrico indirecto del sistema de doble aislamiento, cuyo nivel de protección se
comprobará siempre después de cualquier anomalía conocida en su mantenimiento y
después de cualquier reparación que haya podido afectarle.

Mantenimiento/Conservación
−

Las propias de las máquinas eléctricas que recomiende el fabricante.

−

Todas las herramientas mecánicas manuales serán revisadas periódicamente, al menos una
vez al año. A las eléctricas se les prestará mayor atención en cuanto a su aislamiento,
cableado y aparamenta.

Martillo neumátic o portátil

Martillo neumático
Características
El martillo neumático está formado por un cilindro en el interior del cual se desplaza un pistón
empujado por aire comprimido. Este pistón golpea la herramienta colocada en la base del cilindro. Un
sistema de distribución automática ordena el movimiento del pistón.
Utilización
El uso del martillo neumático puede ocasionar cuatro tipos de efectos peligrosos:
−

El nivel sonoro que producen los martillos neumáticos se sitúa prácticamente por encima de
los 80 decibelios.
Las vibraciones, que producen afecciones osteo-articulares, que afectan fundamentalmente al
codo (artrosis hiperostante). Las vibraciones del martillo son de baja frecuencia (250 a 500
vibraciones por minuto) y el operario debe realizar esfuerzos para mantener la herramienta en
posición y dirección adecuadas. Las vibraciones se transmiten al esqueleto tanto mejor
cuanto más contraídos están los músculos en razón a los esfuerzos señalados.
Ha de tenerse en cuenta que se distinguen dos clases de vibraciones: las que se
trasmiten al sistema mano-brazo y ocasionan problemas vasculares, de huesos o de
articulaciones, nerviosos o musculares y las vibraciones transmitidas al cuerpo entero, lo que
conlleva la aparición de lumbalgias y lesiones de la columna vertebral, por lo que se tendrá en
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cuenta la declaración del fabricante sobre las vibraciones de las máquinas portátiles, en su
manual de instrucciones.
−

Proyección de partículas, originadas por la ruptura de piedras o rocas.

La utilización como energía de accionamiento del aire comprimido. Las mangueras de
conexión están sometidas durante su utilización a golpes, erosiones, flexiones, que pueden
ocasionar su ruptura con el consiguiente latigazo por el escape del aire a la atmósfera y que
es origen de lesiones.
Las herramientas neumáticas deben poseer su sistema de acople rápido con seguro y las
mangueras deben estar sujetas por abrazaderas apropiadas.
El equipo de seguridad, además, dispondrá de casco protector, botas de seguridad con puntera
reforzada, gafas, y en su caso, mascarillas contra las emanaciones de polvo.
Se tendrán en cuenta los valores límites fijados en el RD1311/2005, sobre la protección de la
salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la
exposición a vibraciones mecánicas.
−

Conservación/mantenimiento
−

Se revisarán los filtros de aire del compresor, así como el reglaje de las válvulas de seguridad
del compresor.

−

Se revisarán las mangueras de alimentación de aire.

Motosierra

Motosierra
Características
Deben conocerse las precauciones de seguridad que se deben tomar cuando se trabaja con una
motosierra y prácticar el mantenimiento apropiado a la motosierra de cadena.
Utilización
−

Son varios los riesgos que pueden producirse durante la utilización de la motosierra: contacto
con la cadena de corte, proyecciones de partículas, cortes y golpes por rebotes y retrocesos
así como por la rotura de la cadena.

−

Debe de estar dotada de empuñadura con pulsador, que pare la máquina al dejar de
apretarla.

−

La empuñadura posterior debe estar dotada de resguardo.

−

Debe tener un freno de la cadena de corte que, al golpear con la mano del operario en un
retroceso, paralice la máquina.

−

Para la puesta en marcha, se colocará a la motosierra sobre el suelo, en un sitio despejado y
horizontal, procurando que no existan otros operarios en su proximidad.

−

El operario que la maneje deberá situarse a un lado de la sierra.

−

No se debe colocar la sierra por encima de la altura del pecho.

−

Se deberá agarrar siempre con las dos manos.

Mantenimiento/Conservación
−

La carga de combustible se hará con el motor parado.

−

Para las operaciones de mantenimiento se detendrá el motor.

Sierra circul ar

Sierra circular
Características
Máquina ligera, compuesta de mesa fija con una ranura en el tablero que permite la acción de un
disco de sierra, un motor y un eje porta-herramientas.
La transmisión puede ser por correa o fija (directamente del motor al disco); en el caso anterior,
puede ser regulable, circunstancia que no es posible en el segundo.
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Utilización
−

La máquina debe ser utilizada sólo y exclusivamente por personal experto y autorizado.

−

Antes de proceder a cortar una madera, debe ser exa-minada a fin de comprobar si posee
puntas, clavos o nu-dos saltadizos que deberán ser eliminados.

−

No deberá ser utilizado disco de diámetro superior al que permite el resguardo instalado.

−

El punto de corte estará siempre protegido mediante la carcasa cubredisco, regulada en
función de la pieza a cortar. Bajo ningún concepto deberá eliminarse esta protección.

−

Para el corte de madera, a la salida del disco se dispondrá un cuchillo divisor regulable,
también son recomendables otras protecciones, tales como: guías de longitud, empujadores
frontales, laterales, etc.

−

Antes de utilizar la máquina debe comprobarse el perfecto afilado del útil, su fijación, la
profundidad del corte deseado y la distancia del cuchillo divisor.

−

Es conveniente aceitar la sierra de vez en cuando para evitar que se desvíe al encontrar
cuerpos duros o fibras retorcidas.

−

Nunca se empujará la madera con los dedos pulgares extendidos.

−

El disco debe ser desechado cuando se haya reducido 1/5.

−

El disco utilizado se corresponderá con las revoluciones de la máquina.

Mantenimiento/Conservación
−

Todas las operaciones de mantenimiento, reparación o limpieza se harán a máquina parada y
desconectada de la red eléctrica y siempre por personal cualificado.

−

Se regularán correctamente los dispositivos de protección.

−

Se comprobará el eje de giro del disco de corte y de las condiciones de trabajo de la hoja.

−

Como mínimo, se comprobarán semanalmente las condiciones en que se encuentra el
disyuntor.

Taladro portátil

Taladro portátil
El taladro portátil se encuentra en la categoría de maquinaría herramienta, utilizada para taladrar.
Utilización
−

Son varios los riesgos que puede aparecer en su utilización y manejo: contactos con la
corriente eléctrica, cortes y atrapamientos con la broca, proyecciones de partículas.

−

El circuito al cual se conecten debe estar protegido por un interruptor diferencial, de 0.03
amperios de sensibilidad.

−

Si la broca es lo suficientemente larga como para atravesar el material, deberá resguardarse
la parte posterior para evitar posibles lesiones directas o por fragmentos al propio operario del
taladro y a otros operarios que trabajen en las proximidades.

−

Se usará ropa de trabajo ajustada al cuerpo para evitar atrapamientos de la ropa con la
broca, tampoco se usarán cadenas, pulseras y otros elementos similares que puedan ser
atrapados con la broca.

−

Nunca se sujetará el taladro por la broca, incluso a máquina parada para evitar el peligro de
puesta en marcha accidental.

−

Cuando se realice el cambio de broca antes de su uso se comprobará la buena colocación de
la misma.

−

Cuando el taladro se pase de un operario a otro, se debe hacer siempre a máquina parada y
a ser posible dejarla en el suelo para que el otro la coja y no mano a mano, por el peligro de
una posible puesta en marcha involuntaria.

−

El taladro no se debe llevar colgando agarrado del cable.
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−

Nunca se dejará funcionando el taladro cuando no se esté utilizando. Al apoyarlo sobre el
suelo, andamios, etc. deben desconectarse.

−

El taladro dispondrá de doble aislamiento, en caso contrario deberán estar conectadas a
tierra. El conducto de toma a tierra debe ir incorporado en el cable de alimentación.

−

Dependiendo de las características del material a trabajar se seleccionará la broca adecuada.

−

El taladro dispondrá de empuñadura con pulsador, que paralice la máquina al dejar de
apretarlo.

−

El grado de protección de las herramientas será el que exige el Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensión en función de la zona en que se trabaje (locales húmedos, mojados, etc.).

−

Cuando sea necesario usar cables de extensión se deben hacer las conexiones empezando
en la herramienta y siguiendo hacia la toma de corriente.

−

Para evitar conexiones accidentales cuando se cambien útiles, se hagan ajustes o se
efectúen reparaciones el taladro estará desconectado del circuito eléctrico.

Mantenimiento/conservación
−

Se realizarán revisiones periódicas del estado de cables, conexiones, etc.

−

Los cables eléctricos, conexiones, etc. deben estar en perfecto estado.

B.4.2 Maquinaria para el movimiento de tierras
Bull doz er

Bulldózer
Concepto
El bulldózer es una máquina de excavación y empuje compuesta de un tractor sobre orugas o
sobre dos ejes con neumáticos y chasis rígido o articulado y una cuchilla horizontal, perpendicular al
eje longitudinal del tractor, situada en su parte delantera con movimiento de elevación o descenso. Se
usa para el empuje y levantado de tierras en profundidades pequeñas y distancias cortas (sobre 60
metros).Es empleada comúnmente para la realización del despeje y desbroce del terreno y de forma
más ocasional para trabajos de demolición por empuje.
Utilización
−

Nunca se debe saltar de la máquina. Se utilizarán los medios instalados para bajar y emplear
ambas manos para sujetarse.

−

Se mantendrá la máquina limpia de grasa y aceite, en especial los accesos a ella.

−

Debe ajustarse el cinturón de seguridad y el asiento.

−

En los trabajos de mantenimiento y reparación, se aparcará la máquina en suelo firme,
colocar todas las palancas en posición neutral y parar el motor quitando la llave de contacto.

−

Debe evitarse siempre que sea posible manipular con el motor caliente cuando alcanza su
temperatura, dado que cualquier contacto puede ocasionar quemaduras graves.

−

Se mirará continuamente en la dirección de la marcha para evitar atropellos durante la
marcha atrás.

−

No se realizarán ajustes, si se puede evitar, con el motor de la máquina en marcha.

−

Antes de cada intervención en el circuito hidráulico hay que accionar todos los mandos
auxiliares en ambas direcciones con la llave en posición de contacto para eliminar presiones
dinámicas.

−

El sistema de enfriamiento contiene álcali; debe evitarse su contacto con la piel y los ojos.

−

No soldar o cortar con soplete tuberías que contengan líquidos inflamables.

−

No intentar subir o bajar de la máquina si se va cargado con suministros o herramientas.

−

No realizar modificaciones, ampliaciones o montajes de equipos adicionales en la máquina,
que perjudiquen la seguridad.
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−

En previsión de vuelcos, la cabina ha de estar en todo momento libre de objetos pesados.

−

Permanecer separado de todas las partes giratorias o móviles.

−

No fumar y desconectar el motor al repostar.

−

Controlar la existencia de fugas en mangueras, racores... Si existen, eliminarlas
inmediatamente.

−

No utilizar nunca ayuda de arranque en frío a base de éter cerca de fuentes de calor.

−

Durante el giro del motor, tener cuidado de que no se introduzcan objetos en el ventilador.

−

No se admitirán máquinas que no tengan protección de cabina antivuelco o pórtico de
seguridad.

−

La máquina estará dotada de un extintor, timbrado y con las revisiones al día, así como de
luces y bocina de retroceso.

−

Antes de arrancar el motor se debe comprobar que todos los mandos están en su posición
neutra, para evitar puestas en marcha intempestivas.

−

Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el radio de acción
de la pala.

−

Utilizar gafas de protección cuando se golpeen objetos, como pasadores, bulones, etc.

−

Para subir o bajar de la máquina, utilizar los peldaños y asideros dispuestos para tal función;
se evitarán así lesiones por caída.

−

No tratar de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en
funcionamiento, pueden sufrirse lesiones.

−

Al realizar el repostaje de la máquina hay que evitar la proximidad de focos de ignición que
podrían producir inflamación del gasóleo o gasolina.

−

En el manejo de baterías se deben adoptar medidas preventivas, debiéndose utilizar gafas
protectoras y prohibiéndose fumar, encender fuego o realizar cualquier maniobra que pueda
producir un chispazo eléctrico.

−

No guardar trapos ni algodones grasientos en la máquina.

−

Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.

−

Estacionar la máquina en una superficie nivelada.

−

Cerrar bien la máquina, quitar todas las llaves y asegurar la máquina contra la utilización de
personal no autorizado y vandalismo.

−

Se prohibirá el abandono de la máquina sin haber antes apoyado sobre el suelo el
escarificador y la cuchilla.

−

Se prohibirá el transporte de personas sobre el bulldózer, para evitar el riesgo de caídas o
atropellos.

−

Los bulldózer estarán dotados de luces y bocinas de retroceso.

−

Se prohibirá estacionar el bulldózer a menos de 3 metros del borde del barranco, zanjas...,
para evitar riesgos de vuelcos por fatiga del terreno.

−

Antes de iniciar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se inspeccionará la
zona para evitar desprendimientos o aludes sobre las personas o cosas.

−

Como norma general, se prohibirá utilizar el bulldózer en las zonas con pendientes superiores
al 30%.

Camión bas cul ante

Camión basculante
Concepto
Son camiones que disponen de una caja volquete que permite el volteo de los materiales
cargados al levantarse inclinándose la caja de una parte mediante bombas hidráulicas, y quedándose
fija la parte opuesta. Existen en la actualidad muchos modelos de camiones de volteo o volquetes.
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Medidas preventivas
−

Antes de iniciar la marcha se asegurará que la caja está bajada.

−

Si se da la circunstancia de que el vehículo queda parado en una rampa el camión quedará
frenado y calzado con topes.

−

Cuando se tenga que bascular o descargar materiales en las proximidades de los frentes de
excavación, zanjas, pozos de cimentación, etc. no se permitirá la aproximación a los mismos
a menos de 1 m, debiendo quedar asegurada la base de la zona de parada y, además
mediante topes, la distancia mínima exigida.

−

El conductor deberá permanecer en la cabina durante las operaciones de carga y descarga.

−

Antes del inicio de la carga/descarga se mantendrá puesto el freno de mano.

−

Se llevarán incorporadas luces y bocina de retroceso. Se tendrá especial cuidado en las
maniobras de marcha atrás.

−

Se habrá de cumplir el código de circulación, rebajando la velocidad en función de la carga.

−

Se respetarán las señales específicas de circulación de la obra dentro del recinto.

−

Queda prohibido el descanso bajo el vehículo.

Dúmper

Dúmper
Concepto
Son vehículos destinados al transporte de materiales ligeros, cuya característica principal
consiste en una caja basculante para la descarga. Los riesgos principales son el vuelco, atropellos y
choques.
Medidas preventivas
−

Los accidentes más frecuentes son ocasionados por el basculamiento de la máquina, por ello
es necesario no cargarlos exageradamente, sobre todo en terrenos con gran declive.

−

No cargar el cubilote por encima de la zona de carga máxima en él marcada.

−

Las pendientes se podrán remontar de forma más segura en marcha hacia atrás, pues de lo
contrario podría volcar.

−

Se prohíbe transportar piezas que sobresalgan lateralmente del cubilote.

−

Los dúmpers, sobre todo los de gran capacidad, presentan serios peligros en los
desplazamientos marcha atrás, por su poca visibilidad; por ello, deben incorporar avisadores
automáticos acústicos de esta operación.

−

Se deben colocar topes que impidan el retroceso.

−

Se prohibirá la circulación por pendiente superiores al 20 por ciento o al 30 por ciento en
terrenos húmedos o secos, respectivamente.

−

La circulación no debe ser superior a 20 km/h.

−

Es conveniente coger la manivela colocando el pulgar del mismo lado que los demás dedos,
evitando posibles golpes.

−

Es imprescindible disponer de pórtico de seguridad antivuelco, con cinturón de seguridad
complementario a él.

−

Para la operación de marcha atrás deberá disponer de faro y aviso acústico.

−

Es importante mantener en buen estado los neumáticos y revisar el funcionamiento de los
frenos.

−

Está prohibido el transporte de personas.

Miniexc avadora-c argador a

MINIEXCAVADORA - CARGADORA
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Condiciones y forma correcta de utilización del equipo
−

Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente instruido,
con una formación específica adecuada.

−

No poner en marcha la máquina, ni accionar los mandos si no se encuentra sentado en el
puesto del operador.

−

Inspeccionar visualmente alrededor de la máquina antes de subir a ella.

−

Examinar el cucharón para ver si está desgastado, las luces por si hay lámparas fundidas, el
sistema de enfriamiento por si hay fugas o acumulación de suciedad, el sistema hidráulico por
si hay fugas, los neumáticos para asegurarse que están inflados correctamente y que no
tienen daños importantes (comprobar la presión), el tablero de instrumentos que funcionen
todos los indicadores correctamente y el estado de cinturón de seguridad.

−

Ver si las escaleras y pasamanos están en buen estado y limpios.

−

Mantener limpia la cabina del operador.

−

Mantener el nivel de aceite en el motor, en el sistema del tren de fuerza y de los implementos
hidráulicos, entre las marcas que indican ADD (MIN) y FULL (MAX), en la varilla.

−

Mantener el refrigerante del motor por encima de la marca que señala el nivel bajo.

−

Mantener el nivel de combustible hasta la marca de la varilla que indica FULL (MAX).

−

Abrir las válvulas de drenaje de combustible, quitar agua de condensación y sedimentos.

−

Comprobar funcionamientos de frenos, dispositivos de alarma y señalización.

−

Si durante la utilización de la máquina, se observa cualquier anomalía, deber ser comunicado
inmediatamente a su superior.

Riesgos
−

Caídas a diferente nivel al subir y bajar de la máquina.

−

Proyección de partículas.

−

Atropellos o golpes con vehículos.

−

Atrapamiento por o entre objetos.

−

Atrapamientos por vuelco de máquinas.

−

Incendios.

−

Explosiones.

Medidas de prevención
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Normas generales de seguridad e información de utilidad preventiva
−

Mantener limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplazar los que
falten.

−

Las modificaciones estructurales, vuelcos, o las reparaciones mal hechas, pueden alterar la
protección que ofrece la cabina.

−

No poner en funcionamiento la máquina, si presenta alguna anomalía que pueda afectar a la
seguridad de las personas.

−

Las cargas transportadas no
sobredimensionamiento del cazo.

−

Respetar en todo momento toda la señalización de la obra.

−

No se pueden manipular los dispositivos de seguridad bajo ningún concepto.

−

No quitar ninguna pieza del sistema hidráulico hasta su total descarga de presión, abriendo su
válvula de alivio.

−

Girar el interruptor de máquina DESCONECTADA antes de manipular la máquina.

−

Durante el giro del motor tener cuidado que no se introduzcan objetos en el ventilador.

−

Cuando el motor esté funcionando, mantener los objetos lejos del ventilador.

−

No llevar otras personas en la máquina a no ser que esté preparada para ello.

deben

de

exceder

de

la

medida

de

gálibo

de

Prevención contra aplastamiento y cortes.
−

No llevar ropas sueltas, cadenas, brazaletes, anillos, ni nada que sea susceptible de
engancharse con partes móviles de la máquina.

−

Las rejillas y chapas de protección que evitan el contacto con las partes móviles de la
máquina deben permanecer colocadas en su sitio, bien ajustadas.

−

No hacer ninguna reparación o mantenimiento de la máquina cuando esté el motor en
funcionamiento.

−

Si tiene que hacer alguna operación debajo de la máquina, debe asegurarse de que está
perfectamente inmovilizada y de que nadie tiene posibilidad de ponerla en movimiento.

−

Si tiene que desmontar algún componente que afecte a la estabilidad de la máquina, antes de
hacerlo poner unos calzos que aseguren la imposibilidad del vuelco.

−

Siempre que se vaya a realizar un trabajo utilizar el equipo de protección personal adecuado.

−

Cuando se termine un trabajo recoger todas las herramientas y los materiales, y no dejar
nada sobre la máquina.

−

Permanecer separado de todas las partes giratorias o móviles.

Contactos con sustancias cáusticas
−

Evitar el contacto con la piel y ojos con el electrolito de la batería.

Prevención de quemaduras.
−

Evitar siempre que sea posible manipular el motor en funcionamiento, cualquier contacto
puede ocasionar quemaduras graves.

−

Después de parar la máquina, el motor permanece todavía a elevada temperatura durante
unos minutos, esperar a que se enfríe para manipularlo.

−

Siempre verificar el nivel de refrigerante con el motor parado y aflojando su tapa lentamente.

−

El sistema de refrigeración contiene álcali, evitar su contacto con la piel y los ojos.

−

El llenado de aceite hidráulico debe hacerse con el motor parado, abriendo lentamente la tapa
del depósito.

−

Antes de desmontar cualquier tubería, eliminar la presión del sistema correspondiente.

−

Cuando se manipulen aceites, líquidos para sistemas de refrigeración o electrolitos de
batería, hacerlo siempre con guantes y gafas de protección.

___________________________________________________________________
19014u MILLORA DE L’ACCECIBILITAT DE LA VORERA LA RIERA DE SANT CUGAT Estudio de Seguridad y Salud Página 61

19014u MILLORA DE L’ACCECIBILITAT DE LA VORERA LA RIERA DE SANT CUGAT
Estudio de Seguridad y Salud

−

Antes de hacer ninguna operación en el tubo de escape, recordar que puede estar a elevada
temperatura.

Prevención de incendios y explosiones.
−

Todos los combustibles, la mayoría de los lubricantes y algunas mezclas de refrigerantes, son
inflamables.

−

No fumar cuando se esté repostando combustible, ni en zonas donde se carguen baterías, o
almacenen materiales inflamables.

−

Evitar tener trapos impregnados con grasa u otros materiales inflamables dentro de la
máquina.

−

Controlar la existencia de fugas en mangueras, recorres,... Si existen, eliminarlas
inmediatamente.

−

Limpiar los derrames de aceite o de combustible, no permitir la acumulación de materiales
inflamables en la máquina.

−

No soldar o cortar con soplete tuberías que contengan líquidos inflamables.

−

No utilizar nunca ayuda de arranque en frío a base de éter cerca de fuentes de calor.

−

Limpiar los derrames de aceite o de combustible, no permitir la acumulación de materiales
inflamables en la máquina.

Subida y bajada de la máquina.
−

Subir y bajar de la máquina por los lugares indicados para ello.

−

Utilizar ambas manos para subir y bajar de la máquina, y mirar hacia ella.

−

Mientras la máquina esté en movimiento, no intentar subir o bajar de la misma.

−

No intentar subir o bajar de la máquina si va cargado con suministros o herramientas.

−

Mantener la máquina limpia de grasa y aceite y en especial los accesos a la misma.

Preparación para arrancar la máquina.
−

Arrancar el motor solo sentado en el puesto del operador.

−

Ajustarse el cinturón de seguridad y el asiento.

−

Asegurarse que todas las luces indicadoras funcionan correctamente.

−

Cerciorarse que no hay nadie trabajando en la máquina, debajo o cerca de la misma.

−

Poner todos los controles de los implementos en su posición FIJA.

−

Poner la palanca de control en posición NEUTRAL y conectar el freno de estacionamiento.

Operación de la máquina.
−

Operar los controles solamente con el motor funcionando.

−

No llevar otras personas en la maquinaria a no ser que esté preparada para ello.

−

Llevar los implementos a unos 40 cm, del suelo, y permanecer a una distancia prudencial de
voladizos, barrancos, etc.

−

Mantener siempre la distancia de seguridad con tendidos eléctricos y acometidas de energía.

−

Cuando sea posible en las laderas, avanzar hacia arriba y hacia abajo, nunca en sentido
transversal.
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−

Mirar continuamente en la dirección de la marcha para evitar atropellos durante la marcha
atrás.

−

No realizar modificaciones ampliaciones o montajes de equipos adicionales en la máquina,
que perjudiquen la seguridad.

−

Utilizar gafas de protección cuando golpee objetos, como pasadores, bulones, etc...

−

En previsión de vuelcos, la cabina ha de estar en todo momento libre de objetos pesados.

Estacionamiento de la máquina.
−

Estacionar la máquina en una superficie nivelada.

−

Conectar el freno de servicio para parar la máquina, y poner la palanca de control de la
transmisión en NEUTRAL.

−

Conectar el freno de estacionamiento, y bajar todos los implementos al suelo.

−

Parar el motor, hacer girar la llave de arranque hacia la posición DESCONECTADA.

−

Girar la llave del interruptor general en posición DESCONECTADA.

−

Cerrar bien la máquina, quitar todas las llaves y asegurarse de que la máquina no sea
utilizada por personal no autorizado y afectada por el vandalismo.

Operaciones de mantenimiento
−

No tratar de realizar ajustes si se puede evitar, con el motor de la máquina en marcha.

−

Antes de cada intervención en el circuito hidráulico hay que accionar todos los mandos
auxiliares en ambas direcciones con la llave en posición de contacto para eliminar presiones
dinámicas.

−

El sistema de enfriamiento contiene álcali, evitar su contacto con la piel y los ojos.

Pal a c argador a

Pala cargadora
Concepto
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Es un máquina de cargadora frontal, compuesta de un tractor sobre orugas o sobre dos ejes con
neumáticos y chasis rígido o articulado y una pala mecánica situada en su parte delantera, cuyo
movimiento de elevación y descenso se logra mediante dos brazos laterales articulados. La
capacidad de elevación del brazo determina la altura de descarga.
Medidas preventivas específicas
−

Debe disponer de cabina de seguridad antivuelco (ROPS).

−

La cabina ha de ser de seguridad antiimpacto (FOPS).

−

Tener especial atención en el trabajo próximo a líneas eléctricas, respecto de las que hay que
mantener una distancia de seguridad de 5 m a partir de líneas de 66.000 V.

−

En todo caso, los trabajadores habrán de operar respetando las distancias límites de las
zonas de trabajo con riesgo eléctrico, que se determina en la Tabla fijada en el Anexo del RD
614/2001, de 8 de junio, que establece las disposiciones mínimas de protección frente al
riesgo eléctrico.

−

No se trabajará en pendientes superiores al 50 por ciento.

−

En la extracción de material, se trabajará siempre de cara a la pendiente.

−

En los trabajos de demolición, no se derribarán elementos que superen en altura, los 2/3 de la
altura total del brazo de la máquina.

−

No se trabajará bajo ninguna circunstancia bajo los salientes de la excavación, eliminando
éstos con el brazo de la máquina.

−

Cuando la máquina finalice el trabajo, la batería quedará descargada, la cuchara apoyada en
el suelo y la llave de contacto quitada.

−

Se prohíbe el transporte de personas en la máquina fuera de la cabina.

−

Se prohíbe el transporte de carga colgada de la cuchara y no incorporada a su interior.

−

Toda pala llevará incorporadas luces y bocina de retroceso.

−

Quedará prohibido abandonar la "cuchara" izada y sin apoyar en el suelo.

−

En toda pala habrá un extintor timbrado y con las revisiones al día.

−

En toda pala deberá existir un botiquín de primeros auxilios.

−

Quedará prohibido tumbarse a descansar bajo la máquina.

−

No se permitirá fumar cuando se cargue combustible o se compruebe el carburante.

−

En las operaciones, de acuerdo con las medidas adoptadas por la evaluación de riesgos, se
utilizará los equipos de protección individual: cinturón de seguridad antivibratorio, ir provisto
de casco de seguridad, guantes y calzado antideslizante.

Retroexc avadora

Retroexcavadora
Características
Máquina para el movimiento de tierras cuyo chasis portante sirve para los desplazamientos,
pudiendo ser instalada sobre equipo motriz de orugas, de neumáticos o de ruedas para raíl.
Lleva un conjunto motor que articula una serie de transmisiones accionadas mediante sistema
hidráulico y mecánico para la acción de la pala, que dispone, a su vez, de una cuchara con la
abertura hacia abajo, equipada con dientes intercambiables y cuchillas laterales, montada en el
extremo del brazo articulado en cabeza de pluma y, al mismo tiempo, sobre la plataforma.
Utilización
−

−

En la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión, la distancia de la parte más saliente
de la máquina al tendido será como mínimo de 5 m. Si la línea está enterrada, se
mantendrá una distancia de seguridad de 1,50 m. trabajando con martillo.

En general y salvo casos justificados, no se trabajará sobre pendientes superiores al 20% en
terrenos húmedos y al 30% en terrenos secos que sean deslizantes.
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−

En caso de contacto eléctrico, el conductor saldrá de un salto, de espaldas a la máquina, con
los pies juntos, y continuará saltando, siempre con los pies juntos, hasta la distancia de
seguridad.

−

No se transportarán personas, salvo el conductor.

−

La máquina tendrá el motor parado cuando el conductor se encuentre fuera de la misma.

−

La zona de trabajo de la máquina, estará acotada y balizada.

−

Para las operaciones de giro, se dispondrá de los elementos antes mencionados para la
visibilidad, pues en caso contrario, tendrá la ayuda de otro operario y señales a fin de evitar
golpes a personas o cosas.

−

Cuando se ha circulado por zonas encharcadas o se haya lavado el vehículo, deberá ser
comprobada la eficacia de los frenos antes de iniciar la tarea.

−

La circulación en el interior de la obra se realizará con cuidado, a velocidad que no supere los
20 Km./hora.

−

Se colocará la cuchara en posición de traslado y, con los puntales de sujeción colocados, si el
desplazamiento es largo.

−

Los cristales de la cabina, deben ser irrompibles.

−

Cuando el maquinista abandone la cabina, debe apoyar la pala en el suelo, parar el motor y
colocar el freno, llevando consigo la llave.

−

Deberá trabajar siempre de cara a las pendientes.

Mantenimiento/Conservación
−

La máquina será portadora de la documentación, para su mantenimiento-conservación del
fabricante, importador o suministrador.

−

La revisión será la que marque el fabricante, importador o suministrador en los documentos
antes mencionados y deberá estar actualizada en todo momento.

−

Diariamente el maquinista que, obligatoriamente debe ser un auténtico profesional
confirmado, comprobará los niveles y estanqueidad de juntas y manguitos, así como la
presión de neumáticos y su catado. Diariamente el maquinista comprobará el estado de los
bulones y pasadores de fijación de la pluma, así como las articulaciones de ésta y de la
cuchara y, finalizada la tarea, procederá al lavado de la máquina, especialmente los trenes y
cadenas.

−

Cuando la retroexcavadora es de cadenas, se deberá tener en cuenta y anticiparse al
desgaste de las nervaturas en el patín, para lo que se soldará una barra de acero especial.

−

Regularmente se medirá la tensión de la cadena por medio de la flecha que forma la misma
en estado de reposo con el punto medio entre la rueda superior delantera y la vertical al eje
de la rueda lisa (valor normal: entre 2’5 y 3 cm).

B.4.3 Maquinaria para la manipulación de hormigón
Camión hor migoner a

Camión hormigonera
Características
El camión hormigonera está formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el bastidor
de un camión adecuado para soportar el peso. En algunos modelos, a su vez, el vertido de hormigón
se realiza por el sistema de bombeo.
Riesgos
De carácter general:
−

Riesgo de vuelco.

−

Riesgo de incendio por cortocircuitos.
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− Riesgo de deslizamiento del vehículo.
Los relativos durante la carga y descarga:
−

Proyección de partículas de hormigón sobre la cabeza y cuerpo del conductor al no ser
recogidos por la tolva de carga.

−

Golpes en la cabeza al desplegar la canaleta.

−

Golpes en los pies al transportar las canaletas auxiliares o al proceder a unirlas a la canaleta
de salida por no seguir normas de manutención.

−

Golpes a terceros situados en el radio de giro de la canaleta al no fijar esta última y estar
personas ajenas próximas a la operación de descarga de hormigón.

− Atrapamientos.
Los relativos al transporte:
−

Riesgo de golpes a terceros con la canaleta de salida al desplegarse por mala sujeción, o
rotura de la canaleta.

−

Caída de hormigón por la tolva al haberse llenado excesivamente.

−

Atropellos, atrapamientos y vuelcos.

Durante el mantenimiento:
−

Riesgo de caída de altura.

−

Riesgo de estrés acústico en trabajos en el interior de la cuba con martillo neumático utilizado
para romper el posible hormigón fraguado.

−

Riesgo de resbalones y caídas durante las operaciones de engrase.

−

Heridas y rasguños en los bordes agudos del vehículo.

−

Lesiones en manos y cabeza por las pistolas a alta presión.

Sistemas de seguridad
−

Tolva de carga: es una pieza en forma de embudo, situada en la parte trasera superior del
camión. Las dimensiones mínimas deben ser 900 por 800 mm para evitar la proyección de
partículas de hormigón.

−

Escalera de acceso a la tolva: debe estar construida con material sólido y antideslizante. Se
colocará un seguro para evitar balanceos. Dotada de una plataforma en la parte superior
dotada de un aro quitamiedos a 90 cm de altura sobre ella. Las dimensiones aproximadas
serán de 400 por 500 mm. La escalera sólo deberá emplearse para trabajos de conservación,
limpieza e inspección por un solo operario y colocando los seguros.

−

Hormigonera: no debe tener partes salientes. Los elementos de la hormigonera deberá
pintarse con pintura anticorrosiva.

−

Camión: debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito independiente tanto para el eje
trasero como para el delantero. Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes.
Debe poseer los dispositivos de señalización que marca el código de circulación. Debe estar
dotado de sistemas de alarma para neumáticos con poco aire. Señal de marcha atrás audible
por otros camiones. Las cabinas deben ofrecer protección adecuada al conductor contra la
caída de objetos y poseer sistema de ventilación y calefacción. Igualmente, la cabina debe
estar provista de un asiento fijo para el conductor y para los pasajeros autorizados para viajar
en ella. Además debe estar dotado de un equipo de emergencia (botiquín de primeros
auxilios, extintor, herramientas para reparaciones de carretera, lámparas de repuesto, luces
intermitentes y reflectores).

−

Canaletas de salida de hormigón: estarán dotadas de tornillos de bloqueo. Al desplegar la
canaleta nunca se debe situar al operario en la trayectoria de giro. Después de cada paso de
hormigón se deben limpiar con una descarga de agua.
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Medidas preventivas
Las medidas preventivas a adoptar en relación con el empleo del camión hormigonera pueden
sistematizarse del modo siguiente:
En relación con la conducción
−

Comprobar diariamente que los distintos niveles (aceite, hidráulico,...) sean los adecuados.

−

Vigilar la presión de los neumáticos y su buen estado de conservación.

−

Limpiar los espejos retrovisores y parabrisas.

−

Comprobar el funcionamiento de las luces y señales acústicas, especialmente la de marcha
atrás.

−

No estacionarse nunca a menos de 2 m al borde de taludes en el terreno.

−

En el estacionamiento será obligatorio poner el freno de mano, y detener el motor. En el
estacionamiento en pendientes deberán utilizarse los gatos para asegurar la estabilización.

−

La velocidad en los desplazamientos será la adecuada, no superando los 20 km/hora en obra.

−

Se tendrá especial cuidado en el contacto con líneas eléctricas: en las aéreas de menos de
66.000 voltios la distancia de seguridad es de 3 m a 5 m cuando se superan.

−

Al final del trabajo deberá estacionarse el vehículo en lugar adecuado, con freno puesto, y
desconexión de la batería.

En relación con la cuba para el hormigonado
−

La hormigonera no debe tener partes salientes.

−

No debe cargarse por encima de la carga máxima marcada.

−

Se procederá a lavar la cuba con agua al final de cada jornada, especialmente la canaletas.

−

Cuando se proceda a desplegar la canaleta el operario se situará fuera de su trayectoria, y la
cadena de seguridad que sujeta la canaleta no será retirada antes de situar esta última en
descarga.

−

Para subir a la parte superior de la cuba se utilizarán medios auxiliares.

−

Se tendrá especial cuidado en la descarga de hormigón desde la cuba a cubilotes
desplazados por grúa, para evitar los golpes en la trayectoria y balanceos del cubilote.

−

No se suministrará hormigón con camión en terrenos que estén en pendientes superiores al
16%.

−

Ha de vigilarse el estado de las mangueras y mástiles que practican el bombeo del hormigón
al estar sometidas a grandes presiones, pues un reventón o fisura proyectarán al exterior el
hormigón a una gran presión.

−

Cuando se trabaje con la bomba se parará el motor del camión que será frenado para
asegurar su inmovilización.

−

La sujeción de la boquilla de la manguera de vertido de hormigón tendrá lugar por dos
personas.

−

No acercarse a la hormigonera en movimiento.

−

No situarse ni debajo de la máquina ni entre las ruedas.

Equipos de protección individual
−

Utilizar casco protector fuera de la cabina del camión.

−

Usar ropa ajustada.
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−

Usar botas de seguridad antideslizantes y guantes clase A, tipo II, si opera sobre la
hormigonera.

−

Protectores auditivos para el conductor o los operarios que realicen los trabajos de romper el
hormigón fraguado en el interior de la cuba.

Hormigonera

Hormigonera
Características
Una hormigonera es un mezclador mecánico de arena, grava, cemento y agua debidamente
dosificados, y constituido por una cuba accionada por un movimiento de rotación y en el interior de la
cual los materiales son agitados mediante un sistema de paletas.
Se distinguen desde el punto de vista mecánico:
−

Las hormigoneras de cuba (o tambor) basculante. La cuba se baja para la carga, se vuelve a
elevar, por medio de un mecanismo, para la operación de mezclado, y después, se baja de
nuevo para descargar.

−

Las hormigoneras con tambor de eje fijo. La carga se efectúa entonces con una cuba o el
skip, y el vaciado se obtiene por una canaleta basculante.

−

Las hormigoneras continuas. Están compuestas por un cilindro horizontal giratorio, provisto
de paletas que aseguran el mezclado y el avance del hormigón hacia la salida.
También pueden distinguirse las hormigoneras fijas y móviles, y entre éstas el camión
hormigonera.

−

Las fijas, generalmente forman parte de una "central" o "estación" de hormigonado. Están
casi siempre acopladas y acompañadas de silos, tolvas, elevadores, balanzas, etc.

−

Las móviles son aparatos más simples, dotados de ruedas para el desplazamiento, que
cuentan con el tambor, el motor que puede ser de explosión y una canaleta de vaciado.

Utilización
−

En su utilización pueden producirse atrapamientos, golpes, choques: al instalar la cubeta en
carga/descarga; o por correas o poleas no protegidas, o con las paletas de mezclado, caídas
por mal estado del terreno donde suele operar instalada la hormigonera: suelos embarrados,
y deficientemente compactados, caídas a distinto nivel si las escaleras de las hormigoneras
fijas carecen de barandillas, contactos eléctricos directos e indirectos, dermatosis de
contacto, ruido.

−

La instalación se realizará sobre una superficie horizontal, evitando las zonas de paso y
proximidad a bordes de excavación o zanjas. Se acondicionará el terreno con drenaje o con
una tarima para evitar los suelos embarrados y húmedos.

−

Hay que tener especial cuidado en la instalación de los mandos. Los pulsadores de puesta en
marcha y parada estarán suficientemente separados para no confundirlos en el momento de
accionarlos. El pulsador de parada se distinguirá de todos los demás por estar en la parte
exterior, lejos de la correa de transmisión del motor al cilindro y se pintará de color rojo.

−

Antes de la puesta en marcha, el operario comprobará que todos los dispositivos de
seguridad están instalados y confirmará su buen funcionamiento (protección de correas y
poleas, toma de tierra, estado de los cables, palancas, freno de basculamiento y demás
accesorios).

−

Los cables de alimentación, si es posible, se colocarán aéreos; en caso contrario, se deberán
enterrar protegidos y debidamente señalizados.

−

La instalación eléctrica deberá ir acompañada de toma de tierra asociada al disyuntor
diferencial. Deberá mantenerse en buen estado los conductores, conexiones, clavijas, etc.
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−

Se mantendrá en buen estado de limpieza, en especial las paletas de mezclado,
efectuándose diariamente al final de la jornada; en esta operación se desconectará
previamente la corriente eléctrica.

−

La revisión por mantenimiento se efectuará con previa desconexión de la corriente; en este
supuesto se advertirá en el cuadro eléctrico de la operación, para evitar una puesta en
funcionamiento incontrolada.

−

El operario deberá mantenerse atento cuando se aproxime a las partes en movimiento.

−

El bombo poseerá freno basculante en evitación de movimientos descoordinados o bruscos.

−

Cuando se efectúe desplazamiento de la hormigonera por medio de la grúa, se utilizará un
aparejo indeformable que la enganche en cuatro puntos seguros.

−

Los trabajadores llevarán equipos de protección individual.

−

Queda prohibido efectuar operaciones de limpieza o de retirada de incrustaciones del bombo
cuando se encuentre en movimiento.

B.4.4 Medios auxiliares
Contenedor de esc ombros

Contenedor de escombros
Características
Los contenedores son recipientes de carga para el transporte por carretera, mediante camiones
portacontenedores, que permiten la acumulación y evacuación de escombros de la obra.
Riesgos
− Caídas a diferente nivel
− Caídas al mismo nivel
− Caída de objetos desprendidos
− Caída de objetos en manipulación
− Golpes o cortes por objetos
− Proyección de partículas
− Emanación de polvo
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Caídas de personas al mismo
nivel

Media

Dañino

Moderado

Caídas de material

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Cortes

Alta

Dañino

Importante

Golpes

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Emanación de polvo

Baja

Dañino

Tolerable

Proyección de partículas

Media

Dañino

Moderado

Medidas preventivas
Antes de proceder a la instalación de los contenedores, se debería hacer un estudio del lugar o
lugares más idóneos para ello, debiéndose tener en cuenta que:
a) El número de contenedores, si en el desembocan bajantes de escombros, vendrá
determinado por el número de bajantes de escombros existentes en la obra.
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b) Fácil accesibilidad desde cualquier punto.
c) Facilidad para emplazar el camión.
d) Máxima duración en el mismo emplazamiento, a ser posible hasta que finalicen los trabajos a
realizar.
e) Alejado de los lugares de paso.
Una vez instalado y antes de empezar a dar servicio el contenedor, deberá asegurarse que la
bajante de escombros que desemboca este perfectamente fijadas al contenedor.
El tramo inferior de la bajante que desemboca en el contenedor tendrá menor pendiente que el
resto, con la finalidad de reducir la velocidad de los escombros evacuados y evitar la proyección de
los mismos, al llegar al contenedor.
La distancia de la embocadura inferior de la bajante al contenedor de recogida de escombros
deberá ser la mínima posible que permita el llenado del mismo y su extracción.
Cuando se vaya a arrojar los escombros, el operario se cerciorará de que nadie esté cerca del
contenedor.
Deberá asegurarse de que la lona que cubre el contenedor y la bajante estén perfectamente
unidas.
Equipos de protección individual
− Casco de seguridad.
− Ropa de trabajo.
− Guantes de cuero.
Esc aleras de mano

Escaleras de mano
Características
−

Elemento auxiliar de las obras que permite poner en comunicación dos puntos aislados de la
misma mediante un sistema simple, compuesto por dos largueros o zancas y por travesaños
o peldaños, de poco peso y fácilmente transportable.

−

Además de los elementos antes señalados que la componen, debemos mencionar los apoyos
antideslizantes y para el caso de ser de más de 5 metros de longitud, los refuerzos
adecuados; además de, con el fin de darles más seguridad, los ganchos o abrazaderas de
sujeción de cabeza.

−

Cuando la escalera es de madera, no estará pintada ni poseerá nudos saltadizos; sus
elementos, estarán ensamblados y su longitud no superará los 5 m. salvo que sea reforzada,
pudiendo llegar en este caso hasta los 7 m. A partir de esta dimensión, serán consideradas
como escaleras especiales y se deberá tener en cuenta el RD 486/1997, de 14 de abril,
modificado por el RD 2177/2004 de 12 de noviembre.

Utilización
−

Deben utilizarse, tanto a la subida como a la bajada, mirando a la escalera.

−

Deberá colocarse formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal.

−

La escalera deberá superar en 1 m. el apoyo superior, a fin de servir de apoyo y seguridad en
la subida o bajada.

−

No será utilizada por dos o más personas al mismo tiempo.

−

No se transportarán o se manipularán cargas por o desde escaleras de mano cuando por su
peso o dimensión puedan comprometer la seguridad del trabajador.

−

Las escaleras improvisadas, están prohibidas.

−

Las escaleras empalmadas están prohibidas.

−

No se instalarán escaleras de mano a menos de 5 metros a líneas eléctricas de alta tensión.
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−

Se ubicarán en lugares sobre los que no se realicen otros trabajos a niveles superiores, salvo
que se coloquen viseras o marquesinas protectoras sobre ellas.

−

Se apoyarán en superficies planas y resistentes.

−

En la base se dispondrán elementos antideslizantes.

−

No se podrán transportar a brazo, sobre ellas, pesos superiores a 25 kg.

Mantenimiento
Se revisarán antes de ser usadas y periódicamente. El fabricante, importador o suministrador,
deberá proporcionar junto con la escalera, los documentos que menciona el artículo 41 de la Ley
31/1997, donde señalará las revisiones que considera oportuno deban ser realizadas, cómo y
cuándo.
Martillo eléc trico

Martillo eléctrico
Características
El martillo eléctrico o taladrador resulta de unir muchas piezas, que pueden ser, cada una, una
herramienta por derecho propio (cables, tornillos, brocas, mango), además de la energía eléctrica.
Utilización
−

Son diversos los riesgos que puede generar su empleo: atrapamientos por órganos en
movimiento, contactos eléctricos, golpes, ambiente pulvígeno, proyecciones, ruidos y
vibraciones.

−

Debe ponerse mucha atención en no apuntar con el martillo a un lugar donde se encuentre
otra persona. Si posee un dispositivo de seguridad usarlo siempre que se trabaje con él.

−

No apoyarse con todo el peso del cuerpo sobre el martillo; puede deslizarse y caer de cara
contra la superficie que se está trabajando.

−

Debe manejarse el martillo agarrado a la altura de la cintura/pecho. No se debe hacer
esfuerzo de palanca con el martillo en marcha.

Conservación/mantenimiento
−

Deben mantenerse bien cuidados y engrasados.

−

Asegurarse del buen acoplamiento de la herramienta de ataque en el martillo, ya que si no
está bien sujeta, puede salir disparada como un proyectil.

Rampas y pas arel as

RAMPAS Y PASARELAS
CONTENIDO
Las rampas y pasarelas sirven, bien para salvar desniveles en la obra o bien para realizar
un acceso protegido y seguro al interior de la misma.
Aunque en el mercado podemos encontrar modelos comercializados, también se
tiende a fabricarlos directamente en la obra.
Con esta ficha pretendemos mostrar ambas opciones, para que el usuario elija la que
más se ajuste a sus necesidades.

OBLIGACIONES LEGALES (IV CONVENIO GENERAL DEL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN)
1. Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas
de carga deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso de
manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se
les haya destinado y de forma que los trabajadores empleados en las proximidades de estas
vías de circulación no corran riesgo alguno.
2. Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de comunicación deberán
construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén
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expuestas a caídas de objetos. Sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que
deban utilizarlas.
3. El piso de las plataformas, andamios y pasarelas deberá estar conformado por
materiales sólidos de una anchura mínima total de 60 centímetros, de forma que resulte
garantizada la seguridad del personal que circule por ellas.

MODELOS COMERCIALIZADOS:
• Pasarelas de acceso a obra.
Están formadas por un armazón de acero y protegidas en su parte superior por un
tejado a dos aguas fabricado en fibra de vidrio, el suelo está compuesto de un tramex
soldado al armazón, dando solidez al conjunto; la ventaja de estas pasarelas de acceso
protegido es que están diseñadas para poder ensamblarse pudiendo salvar cualquier
vaciado o desnivel de la obra.
• Rampas

Los modelos comercializados se componen de unos perfiles metálicos, de longitud
superior al desnivel a salvar sobre los cuales se monta un tramex y unas barandillas
incorporadas a ambos lados, haciendo un acceso seguro, pues nos queda una superficie de
paso protegida y nivelada.
Ambos modelos se anclarán debidamente al suelo para evitar vuelcos accidentales.
La anchura mínima de 60 cm.

PARA LOS ELEMENTOS FABRICADOS EN OBRA:
Normalmente se fabrican de madera colocando unos tablones clavados entre sí,
aunque también es frecuente ver plataformas de andamio que realizan estas funciones, no
obstante, debemos adoptar las siguientes precauciones:
−

La anchura mínima será de 60 cm.

−

La superficie de paso será lo más plana posible y estará nivelada, así como anclada en
sus extremos para evitar vuelcos.

−

Tendrá a ambos lados entrega suficiente para evitar desplazamientos de los extremos
con el consiguiente vuelco de la misma.

−

Deberá de disponer de barandillas a los laterales para evitar las caídas, aunque la
norma indica que se coloque barandilla para alturas superiores a 2 m, es recomendable
colocarlas siempre.
Las pendientes recomendadas son:

−

•

Tramo inferior a 3 m = pendiente <12%

•

Tramo inferior a 10 m = pendiente <10%

Cuando se trate de acceso con desniveles importantes que no permitan mantener estas
pendientes, deberemos sustituir la rampa por una escalera de acceso.

Sist emas de elev ación

SISTEMAS DE ELEVACIÓN
1.

Las cadenas utilizadas serán conforme a la EN 818 partes 1, 2 y 4. Los ganchos deberán
estar dotados de pestillo de seguridad.

2.

El coeficiente de utilización de las cadenas de elevación se seleccionará de forma que
garantice un nivel de seguridad adecuado; como norma general, dicho coeficiente
será igual a 4.
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En el caso de utilizarse otros sistemas de elevación (cables, cintas etc.) se recomiendan
tener en cuenta las siguientes aspectos en su elección:
Las dimensiones de los accesorios de eslingado deberán calcularse para un número de
ciclos de funcionamiento conforme a la duración de vida prevista, en las condiciones de
funcionamiento especificadas para la aplicación de que se trate, teniendo en cuenta los
fenómenos de desgaste y de envejecimiento.
Además:
a. El coeficiente de utilización del conjunto formado por el cable metálico y la
terminación se seleccionará de forma que garantice un nivel de seguridad
adecuado; como norma general, dicho coeficiente será igual a 5. Los cables no
deberán llevar ningún empalme ni lazo, salvo en sus extremos.
b. Cuando se utilicen cadenas de eslabones soldados, éstas deberán ser del tipo
de eslabones cortos. El coeficiente de utilización de las cadenas, cualquiera que
sea su tipo, se seleccionará de forma que garantice un nivel de seguridad
adecuado; como norma general, dicho coeficiente será igual a 4.
c. El coeficiente de utilización de los cables o abrazaderas de fibras textiles
dependerá del material, del procedimiento de fabricación, de las dimensiones y
de su utilización. La elección de dicho coeficiente se hará de forma que se
garantice un nivel de seguridad adecuado; como norma general, será igual a 7,
siempre y cuando los materiales empleados sean de excelente calidad
comprobada y que el proceso de fabricación se ajuste a las condiciones de uso
previstas. De lo contrario será, como norma general, más elevado, a fin de
ofrecer un nivel de seguridad equivalente.
d. Los cables o abrazaderas de fibra textil no llevarán ningún empalme, lazo o
enlace, salvo en el extremo del eslingado o en el cierre de una eslinga sin fin;
e. El coeficiente de utilización de todos los elementos metálicos de una eslinga, o
que se utilicen con una eslinga, se seleccionará de forma que garantice un nivel
de seguridad adecuado; como norma general, dicho coeficiente será igual a 4.
f.

La capacidad máxima de utilización de una eslinga de hilos múltiples estará
determinada por la capacidad máxima de utilización del hilo más débil, el
número de hilos y un factor de reducción que dependerá del tipo de eslinga.

g. A fin de comprobar que se ha alcanzado el coeficiente de utilización, el
fabricante o su representante legalmente establecido en la Comunidad
Económica Europea deberá efectuar o hacer efectuar las pruebas adecuadas
para cada tipo de componente de los que se mencionan en las letras a), b), c) y
d).
Cada longitud de cadena, cable o abrazadera de elevación que no forme parte de un
todo deberá llevar una marca o, si ello fuera posible, una placa o una anilla inamovible con
las referencias del fabricante o de su representante legal establecido en la Comunidad
Europea y la identificación de la certificación correspondiente.

___________________________________________________________________
19014u MILLORA DE L’ACCECIBILITAT DE LA VORERA LA RIERA DE SANT CUGAT Estudio de Seguridad y Salud Página 73

19014u MILLORA DE L’ACCECIBILITAT DE LA VORERA LA RIERA DE SANT CUGAT
Estudio de Seguridad y Salud

La certificación deberá incluir las indicaciones exigidas por las normas armonizadas o, a
falta de ello, las indicaciones mínimas siguientes:
•

El nombre del fabricante o el de su representante legalmente establecido en la
Comunidad Económica Europea.

•

El domicilio en la Comunidad Económica Europea del fabricante o de su
representante legalmente establecido en la misma, según los casos.

•

La descripción de la cadena o cable, incluyendo:
•

Sus dimensiones nominales.

•

Su fabricación.

•

El material usado en su fabricación.

•

Cualquier tratamiento metalúrgico especial a que haya sido sometido el material.

•

En caso de prueba, la indicación de la norma utilizada.

•

La carga máxima en servicio que haya de soportar la cadena o el cable. En
función de las aplicaciones previstas podrá indicarse una gama de valores.

Cada accesorio de elevación deberá llevar las siguientes indicaciones:
•

Identificación del fabricante.

•

Especificación del material (por ejemplo, clasificación internacional) cuando para la
compatibilidad dimensional se precise de esta información.

•

Especificación de la carga máxima de utilización.

•

Marcado «CE».

Para los accesorios de eslingado que incluyan componentes tales como cables,
cuerdas, en los que sea materialmente imposible hacer inscripciones, las indicaciones
descritas en el primer párrafo deberán figurar en una placa o por otros medios sólidamente
fijados en el accesorio.
Estas indicaciones deberán ser legibles o ir colocadas en un lugar del que no puedan
borrarse durante la fabricación o debido al desgaste, etc., ni en el que puedan afectar a la
resistencia del accesorio.

UTILIZACIÓN DE ESLINGAS Y SISTEMAS DE ELEVACIÓN
•

La seguridad en la utilización de una eslinga comienza con la elección de ésta, que
deberá ser adecuada a la carga y a los esfuerzos que ha de soportar.

•

En ningún caso deberá superarse la carga de trabajo de la eslinga, debiéndose
conocer, por tanto, el peso de las cargas a elevar.

•

En caso de duda, el peso de la carga se deberá estimar por exceso.
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•

En caso de elevación de cargas con eslingas en las que trabajen los ramales
inclinados, se deberá verificar la carga efectiva que van a soportar.

•

Al considerar el ángulo de los ramales para determinar la carga máxima admitida
por las eslingas, debe tomarse el ángulo mayor.

•

Es recomendable que el ángulo entre ramales no sobrepase los 90º y en ningún caso
deberá sobrepasar los 120º, debiéndose evitar para ello las eslingas cortas.

•

Cuando se utilice una eslinga de tres o cuatro ramales, el ángulo mayor que es
preciso tener en cuenta es el formado por los ramales opuestos en diagonal.

•

La carga de maniobra de una eslinga de cuatro ramales debe ser calculada
partiendo del supuesto de que el peso total de la carga es sustentado por:
−

Tres ramales, si la carga es flexible.

−

Dos ramales, si la carga es rígida.

•

•

En la carga a elevar, los enganches o puntos de fijación de la eslinga no permitirán el
deslizamiento de ésta, debiéndose emplear, de ser necesario, distanciadores, etc. Al
mismo tiempo, los citados puntos, deberán encontrarse convenientemente
dispuestos en relación al centro de gravedad.

•

En la elevación de piezas de gran longitud es conveniente el empleo de pórticos.

•

Los cables de las eslingas no deberán trabajar formando ángulos agudos,
debiéndose equipar con guardacabos adecuados.

•

Antes de la elevación completa de la carga, se deberá tensar suavemente la eslinga
y elevar aquélla no más de 10 cm, para verificar su amarre y equilibrio. Mientras se
tensan las eslingas, no se deberán tocar la carga ni las propias eslingas.

•

Cuando haya de moverse una eslinga, aflojarla lo suficiente para desplazarla sin que
roce contra la carga.

•

Nunca se tratará de desplazar una eslinga situándose bajo la carga.

•

Nunca deberá permitirse que el cable gire respecto a su eje.
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•

Las eslingas no se apoyarán nunca sobre aristas vivas, para lo cual deberán
intercalarse cantoneras o escuadras de protección.

•

En caso de empalmarse eslingas, deberá tenerse en cuenta que la carga a elevar
viene limitada por la menos resistente.

•

Los ramales de dos eslingas distintas no deberán cruzarse, es decir, no montarán unos
sobre otros, sobre el gancho de elevación, ya que uno de los cables estaría
comprimido por el otro pudiendo, incluso, llegar a romperse.

•

La eslinga no deberá estar expuesta a radiaciones térmicas importantes ni alcanzar
una temperatura superior a los 60 ºC. Si la eslinga está constituida exclusivamente por
cable de acero, la temperatura que no debería alcanzarse sería de 80º.

Almacenamiento, mantenimiento y sustitución de eslingas
•

Las eslingas se almacenarán en lugar seco, bien ventilado y libre de atmósferas
corrosivas o polvorientas.

•

No estarán en contacto directo con el suelo, suspendiéndolas de soportes de
madera con perfil redondeado o depositándolas sobre estacas o paletas.

•

No exponer las eslingas al rigor del sol o al efecto de temperaturas elevadas.

•

A fin de evitar roturas imprevistas, es necesario inspeccionar periódicamente el
estado de todos los elementos que constituyen la eslinga.

•

La frecuencia de las inspecciones estará en relación con el empleo de las eslingas y
la severidad de las condiciones de servicio. Como norma general, se inspeccionarán
diariamente por el personal que las utilice y trimestralmente como máximo por
personal especializado.

•

Las eslingas se deben engrasar con una frecuencia que dependerá de las
condiciones de trabajo, pudiéndose determinar a través de las inspecciones.
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•

Para el engrase deberán seguirse las instrucciones del fabricante, poniendo especial
cuidado para que el alma del cable recupere la grasa perdida. Como norma
general, para que la lubricación sea eficaz, se tendrá en cuenta:
−

Limpiar previamente el cable mediante cepillo o con aire comprimido, siendo
aconsejable la utilización de un disolvente para eliminar los restos de grasa vieja.

−

Utilizar el lubricante adecuado.

−

Engrasar el cable a fondo.

•

Aunque una eslinga trabaje en condiciones óptimas, llega un momento en que sus
componentes se debilitan, siendo necesario retirarla del servicio y sustituirla por otra
nueva.

•

El agotamiento de un cable se puede determinar de acuerdo con el número de
alambres rotos que es de:
−

Más del 10% de los mismos contados a lo largo de dos tramos del cableado,
separados entre sí por una distancia inferior a ocho veces su diámetro.

También se considerará un cable agotado:
−

Por rotura de un cordón.

−

Cuando la pérdida de sección de un cordón del cable, debido a rotura de sus
alambres visibles en un paso de cableado, alcance el 40% de la sección total del
cordón.

−

Cuando la disminución de diámetro del cable en un punto cualquiera del mismo
alcance el 10% en los cables de cordones o el 3% los cables cerrados.

−

Cuando la pérdida de sección efectiva, por rotura de alambres visibles, en dos
pasos de cableado alcance el 20% de la sección total.

•

Además de los criterios señalados para la sustitución de un cable, también deberá
retirarse si presenta algún otro defecto considerado como grave, como por ejemplo
aplastamiento, formación de nudos, cocas, etc.

•

Asimismo, una eslinga se desechará cuando presente deficiencias graves en los
accesorios y terminales, tales como:
−

Puntos de picadura u oxidación avanzada.

−

Deformaciones permanentes (doblados, aplastamientos, alargamientos, etc.).

−

Zonas aplanadas debido al desgaste.

−

Grietas.

−

Deslizamiento del cable respecto a los terminales.

−

Tuercas aflojadas.

B.4.5 Obra civil
Barredoras

Barredora
Instrucciones de uso
Las condiciones y formas correctas de utilización del equipo son las siguientes:
−

Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente instruido,
con una formación específica adecuada.

−

Al abandonar la máquina quitar la llave de contacto.

−

La máquina sólo puede ser ocupada por una persona.

−

La máquina barredora solamente puede utilizarse para realizar trabajos de barrido y limpieza
de calzadas firmes para el tráfico rodado.
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Antes de poner en funcionamiento la máquina barredora es preciso comprobar los puntos
siguientes:
−

Verificar la perfecta visión de la barredora y de la calzada.

−

Verificar el correcto funcionamiento de los dispositivos de alerta (bocina, alumbrado de
precaución, etc.) y comprobar sus condiciones de seguridad.

−

Comprobar la hermeticidad de las conducciones hidráulicas y el correcto apriete de las
conexiones.

−

Verificar la ausencia de cualquier tipo de deterioro en las mangueras.

−

Comprobar los niveles de combustibles, lubricantes, circuito de refrigeración y filtro de
admisión del motor.

−

No poner en funcionamiento el motor en locales cerrados, sin la instalación del tubo de
escape con salida al exterior.

−

Inspeccionar alrededor de la máquina, observando si hay alguien debajo, y mirando si hay
manchas de aceite u otros líquidos en el suelo para detectar posibles fugas.

−

Si durante la utilización de la máquina se observase cualquier anomalía, debe ser
comunicado inmediatamente al superior.

− Compruebe que todos los elementos de protección funcionan correctamente.
En cuanto a la operación de la máquina deben tenerse en cuenta los extremos siguientes:
−

Operar los controles solamente con el motor funcionando

−

No llevar a otras personas en la máquina, a no ser que esté preparada para ello.

−

El personal que dependa de la máquina evitará acercarse a la zona de trabajo.

− Se evitará manipular las partes móviles en operación.
Respecto a la parada de la máquina es preciso:
−

Parar la máquina una vez terminado el extendido de acuerdo con las instrucciones y
recomendaciones del fabricante.

−

Hacer limpieza general de la máquina.

−

Comprobar los desgastes.

−

Actuar de acuerdo con el fabricante en el engrase y mantenimiento de la máquina.

−

Conectar el freno de estacionamiento, parar el motor y girar la llave de arranque en la
posición desconectada.

−

Comprobar el funcionamiento de los dispositivos de alarma y señalización.

−

Cerrar bien el pupitre de mandos y asegurar la máquina contra la utilización no autorizada y
vandalismo.

Riesgos y medidas de prevención
Normas generales de seguridad e información de utilidad preventiva:
−

El motor no debe mantenerse en funcionamiento en sitios cerrados sin sistemas de
ventilación apropiados.

−

La eliminación de la basura recogida deberá realizarse conforme a las normas de protección
del medio ambiente.

−

El operador deberá disponer de protectores auditivos y no se deberá barrer en zonas donde
el polvo sea peligroso para la salud.

−

En la máquina deben mantenerse siempre bien legibles y completas todas las indicaciones de
seguridad y protección.

−

Para quitar de la máquina objetos que quedan enredados (por ejemplo, alambres) deberá
utilizarse la herramienta apropiada (por ejemplo, un gancho adecuado) y guantes de trabajo.

−

Antes de abrir cualquier conducción hidráulica, es preciso primero eliminar la presión.
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−

En la manipulación de baterías es preciso tener en cuenta las normas especiales (guantes de
trabajo y gafas protectoras).

−

Antes de realizar cualquier tipo de intervención en el sistema eléctrico, desconectar la batería.

−

Cerrar bien la máquina y asegurarla contra la utilización de personal no autorizado y
vandalismo.

−

No llevar ropas sueltas, anillos, brazaletes, cadenas, cabellos largos no recogidos, etc.

−

No hacer ajustes con el motor en marcha.

−

Evitar manipular la máquina en la zona de descarga

−

Utilizar gafas de protección cuando se golpeen objetos, como bulones, pasadores, etc.

−

Evitar el contacto con las mezclas asfálticas, ya que son muy abrasivas.

−

El sistema de enfriamiento contiene álcali, por tanto, evitar su contacto con la piel y los ojos.

−

Evitar siempre el contacto con la piel y ojos con el electrolito de la batería.

−

Evitar siempre manipular en zonas en movimiento.

−

Todos los combustibles, la mayoría de los lubricantes y algunas mezclas refrigerantes, son
inflamables.

−

No fumar cuando se esté repostando combustible, ni en zonas donde se carguen baterías o
almacenen materiales inflamables.

−

No comprobar nunca el nivel de la batería alumbrándose con la llama de un mechero o de
una cerilla.

−

Evitar tener trapos impregnados con grasa y otros materiales inflamables dentro de la
máquina.

−

Limpiar los derrames de aceite o de combustibles.

−

Subir y bajar de la máquina por los lugares indicados para ello.

−

Utilizar ambas manos para subir o bajar de la máquina y mirar hacia ella.

−

Cuando la máquina está en movimiento no intentar subir o bajar de ella.

−

No intentar subir o bajar de la máquina cargado con materiales o herramientas.

−

Siempre que se tenga que abandonar la máquina, parar el motor y poner freno de
estacionamiento.

Compactador es vi bratorios

Compactador vibratorio
Máquina empleada en operaciones relativas al compactado de material granular mediante el
empleo de un rodillo metálico.
Condiciones y forma correcta de utilización del equipo
Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente instruido, con
una formación específica adecuada.
−

No poner en marcha la máquina, ni accionar los mandos si no se encuentra ubicado en el
puesto del operador.

−

Cuando el asiento del operador disponga de cinturón de seguridad, llevarlo siempre
abrochado.

−

No ponen en funcionamiento la máquina si presenta alguna anomalía que pueda afectar a la
seguridad de las personas.

−

Inspeccionar visualmente alrededor de la máquina antes de subir a ella.

−

Examinar
•

las luces por si hay lámparas fundidas.

•

el sistema de enfriamiento por si hay fugas o acumulación de suciedad.

•

el sistema hidráulico por si hay fugas.
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•

el tablero de instrumentos para comprobar que funcionen todos los indicadores
correctamente y el estado de cinturón de seguridad.

−

Ver si las escaleras y pasamanos están en buen estado y limpios.

−

Mantener limpia la cabina del operador.

−

Mantener el nivel de aceite en el motor y en el sistema hidráulico, entre las marcas que
indican ADD y FULL, en la varilla.

−

Mantener el refrigerante del motor por encima de la marca que señala el nivel bajo.

−

Mantener el nivel de combustible hasta la marca de la varilla que indica FULL.

−

Abrir las válvulas de drenaje de combustible, quitar agua condensada y sedimentos.

−

Comprobar el funcionamiento de frenos, dispositivos de alarma y señalización.

−

No se manipularán los dispositivos de seguridad bajo ningún concepto.

−

Utilizar el equipo de seguridad existente. En rodillos con ROPS se debe utilizar el cinturón de
seguridad.

−

Si el nivel de ruidos es superior a 85 dBA en máquinas que no tienen cabina, se recomienda
protección auricular.

−

No utilizar el compactador hasta que el fluido hidráulico haya alcanzado su temperatura de
operación. La distancia de frenada puede ser mayor cuando el aceite está frío.

Medidas preventivas
−

Nunca se debe saltar de la máquina. Utilizar los medios instalados para bajar y emplear
ambas manos para sujetarse.

−

Mantener la máquina limpia de grasa y aceite y en especial sus accesos.

−

Ajustarse el cinturón de seguridad y el asiento.

−

En los trabajos de mantenimiento y reparación aparcar la máquina en suelo firme, colocar
todas las palancas en posición neutral y parar el motor quitando la llave de contacto.

−

Evitar, siempre que sea posible, manipular con el motor caliente cuando alcanza su
temperatura, dado que cualquier contacto puede ocasionar quemaduras graves.

−

Mirar continuamente en la dirección de la marcha para evitar atropellos durante la marcha
atrás.

−

No tratar de realizar ajustes, si se puede evitar, con el motor de la máquina en marcha.

−

Antes de cada intervención en el circuito hidráulico, hay que accionar todos los mandos
auxiliares en ambas direcciones con la llave en posición de contacto para eliminar presiones
dinámicas.

−

El sistema de enfriamiento contiene álcali, evitar su contacto con la piel y los ojos.

−

Utilizar guantes y gafas de seguridad para efectuar trabajos en la batería.

−

No soldar o cortar con soplete, tuberías que contengan líquidos inflamables.

−

No intentar subir o bajar de la máquina si se va cargado con suministros o herramientas.

−

No realizar modificaciones ampliaciones o montajes de equipos adicionales en la máquina,
que perjudiquen la seguridad.

−

En previsión de vuelcos, la cabina ha de estar en todo momento libre de objetos pesados.

−

Permanecer separado de todas las partes giratorias o móviles.

−

No fumar y desconectar el motor al repostar.

−

Controlar la existencia de fugas en mangueras, racores,... Si existen, deben ser eliminadas
inmediatamente.

−

No utilizar nunca ayuda de arranque en frío a base de éter cerca de fuentes de calor.

−

Durante el giro del motor tener cuidado de que no se introduzcan objetos en el ventilador.
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−

Cambiar periódicamente el personal que maneje el rodillo, debiendo poseer experiencia
suficiente y conocimiento profundo de la máquina y los procedimientos de trabajo.

−

No aproximarse demasiado a la cabeza del talud si no se tiene la certeza de que el terreno
está perfectamente consolidado, por lo que se recomienda dejar una franja de separación
como zona de seguridad.

−

Utilizar gafas de protección cuando se golpeen objetos, como pasadores, bulones, etc.

−

El rodillo deberá estar equipado de un asiento en perfectas condiciones, amortiguando la
vibración producida durante la compactación.

−

El maquinista deberá ir equipado de protectores auditivos si el ruido supera los 85 dBA.

−

El personal que debe manejar el rulo estará capacitado para ello y relativamente autorizado
por la empresa.

−

Estacionar la máquina en una superficie nivelada.

−

Se extremarán las precauciones en terrenos en pendiente, ante el riesgo de pérdida de
control del rulo.

−

Cerrar bien la máquina, quitar todas las llaves y asegurar la máquina contra la utilización de
personal no autorizado y vandalismo.

Cortadora de pavi mento

Cortadora de pavimento
Equipo de trabajo que se utiliza para cortar pavimentos mediante el movimiento rotatorio de
un disco abrasivo. Es una máquina destinada a realizar cortes superficiales en todo tipo de
pavimentos.
Consta de un motor de combustión y un disco de corte y se dirige de forma manual.
Riesgos
−

Caída de objetos por manipulación.

−

Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.

−

Golpes por objetos o herramientas.

−

Proyección de fragmentos o partículas.

−

Sobreesfuerzos.

−

Contactos térmicos.

−

Contactos eléctricos (cuando la cortadora es eléctrica).

−

Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo.

−

Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos.

Medidas Preventivas
Normas generales
−

Utilizar cortadoras de pavimento con el marcado CE prioritariamente o adaptadas al Real
Decreto 1215/1997.

−

Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.

−

Los órganos de servicio en el puesto de mando deben estar reagrupados, si es posible.

−

Los órganos de servicio deben estar identificados por pictogramas normalizados o indicando
claramente su función y de manera indeleble.

−

Efectuar un estudio detallado de los planos de obra para descubrir posibles conducciones
subterráneas, armaduras o similares.

−

Seguir las instrucciones del fabricante.

−

Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

−

La máquina dispondrá de un protector en la parte trasera del disco de tipo flexible o similar
para proteger frente a las proyecciones de agua y salpicaduras.
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−

Para las máquinas de alimentación neumática se debe instalar una válvula en la alimentación
principal de tal forma que en posición de cerrado se permitirá cortar la alimentación y purgar
la presión residual interna de los circuitos cuando se pare la máquina.

−

Se verificará la existencia de un resguardo fijo que asegure la protección total de los órganos
de transmisión, que no pueda ser desmontado sin la ayuda de herramientas especiales.

Se verificará la existencia de un resguardo fijo que proteja por lo menos la mitad superior del
disco de corte y su eje de transmisión, para evitar los posibles contactos accidentales y para
retener los fragmentos del disco en caso de rotura de éste.
Normas de uso y mantenimiento

−

−

Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que
puedan existir.

−

Hay que cargar el combustible con el motor parado.

−

Comprobar diariamente el estado de los discos de corte y verificar la ausencia de oxidación,
grietas y dientes rotos.

−

La hoja de la sierra ha de estar en perfecto estado y se tiene que colocar correctamente para
evitar vibraciones y movimientos no previstos que den lugar a proyecciones.

−

El sistema de accionamiento tiene que permitir su parada total con seguridad.

−

Escoger el disco adecuado según el material que haya que cortar.

−

Evitar el calentamiento de los discos de corte haciéndolos girar innecesariamente.

−

Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.

−

Evitar inhalar vapores de gasolina.

−

Tienen que ser reparadas por personal autorizado.

−

La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera antihumedad.

−

Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa desconexión de la
red eléctrica.

−

No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.

−

No golpear el disco al mismo tiempo que se corta.

−

No se puede tocar el disco tras la operación de corte.

−

Realizar los cortes por vía húmeda.

−

Revisar periódicamente todos los puntos de escape del motor.

−

Se tienen que sustituir inmediatamente los discos gastados o agrietados.

−

Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.

−

Existencia de conexión macho-hembra como método de separación de la energía eléctrica.

−

Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice.

−

Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.

−

El cambio del accesorio tiene que realizarse con el equipo parado.

−

Hay que verificar que los accesorios están en perfecto estado antes de su colocación.

−

Escoger el accesorio más adecuado para cada aplicación.

Protecciones colectivas
−

En la vía pública, esta actividad se aislará debidamente de las personas o vehículos.

−

Antes de ponerla en funcionamiento, asegurarse de que estén montadas todas las tapas y
armazones protectores.

−

En su utilización hay que verificar la ausencia de personas en el radio de afección de las
partículas que se desprenden en el corte.

−

Hay que almacenar estos equipos en lugares cubiertos y fuera de las zonas de paso.
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Señalización
−

En aquellos casos de equipos de trabajo en los que tras adaptarles medidas de protección
adecuadas persista un riesgo residual, éste deberá estar adecuadamente señalizado,
mediante indicativos normalizados.

Equipos de protección individual
−

Casco.

−

Protectores auditivos: tapones o auriculares.

−

Gafas.

−

Mascarilla.

−

Guantes contra agresiones mecánicas.

−

Calzado de seguridad.

−

Ropa de trabajo.

Cuba de riego

Cuba de riego
Instrucciones de uso
Las condiciones y formas correctas de utilización del equipo son las siguientes:
−

Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente instruido,
con una formación específica adecuada.

−

Comprobar los niveles de combustibles, lubricantes, circuito de refrigeración y filtro de
admisión motor.

−

Comprobar el correcto funcionamiento de todos los dispositivos de alarma y señalización.

−

No poner en funcionamiento el motor en locales cerrados, sin la instalación del tubo de
escape con salida al exterior.

−

Inspeccionar alrededor de la máquina observando si hay alguien debajo, y mirando si hay
manchas de aceites u otros líquidos en el suelo para detectar posibles fugas.

−

Si durante la utilización de la máquina se observase cualquier anomalía, debe ser
comunicado inmediatamente al superior.

Riesgos
−

Caída de personas a distinto nivel al subir, bajar o desarrollar actividades sobre la máquina.

−

Proyección de fragmentos o partículas sobre aquellas personas que se encuentren cercanas
a la máquina.

−

Atrapamiento por vuelco de maquinaria.

−

Contactos térmicos durante las operaciones de mantenimiento.

−

Exposición a sustancias nocivas durante las operaciones de mantenimiento, limpieza…
(productos químicos utilizados).

−

Incendios.

−

Atropellos de personal de obra o ajeno durante las diversas operaciones que se pueden
realizar.

−

Posturas de trabajo.

Medidas de prevención
Normas generales de seguridad e información de utilidad preventiva:
−

La conexión de los tubos flexibles debe ser estanca.

−

Mantener limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplazar los que
falten.
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−

El aparato y los sistemas de trabajo pertinentes deben ser comprobados antes de utilizarlos,
por si se encuentran en buen estado. Si su estado no fuese el adecuado no deben seguir
utilizándose.

−

No aspirar nunca líquidos que contengan disolvente. Entre éstos debe incluirse la gasolina,
los disolventes para pinturas, el gasóleo y el aceite de calefacción, la acetona, los ácidos sin
diluir, los disolventes, etc., y producen contaminación ambiental.

−

Como protección contra las salpicaduras debe llevarse en una el equipo adecuado.

−

No dirigir nunca el chorro de agua contra personas o animales.

−

No deben rociarse materiales que incluyan amianto ni otros materiales que contengan
sustancias perjudiciales para la salud.

−

El usuario debe utilizar el equipo según las instrucciones dadas. El usuario tiene que tener en
cuenta los condicionantes locales y tener cuidado de eventuales terceras personas cuando
trabaje con el equipo.

−

Se determinará la zona de carga, a fin de que no se produzcan riesgos durante la misma
(vuelcos, sumersiones, etc.)

−

Se circulará a velocidad moderada, debiendo ir señalizado con indicaciones luminosas para
evitar atropellos o colisiones.

Equipos de protección individual
−

Ropa de trabajo y calzado de seguridad adecuado para la conducción (CE).

−

Guantes (CE).

−

Botas y traje impermeable para las labores de carga de agua y riego (CE).

−

Guantes de PVC (CE).

−

Equipos de protección individual que sean necesarios para la limpieza de la máquina con
productos químicos (CE).

−

En caso de ausentarse de la máquina, deberán utilizarse todos los equipos de protección
individual que se estimen oportunos en función de la obra donde se ubiquen. Ejemplo: casco
de seguridad, chaleco reflectante, etc. (CE).

Extendedora de aglomer ado as fáltic o

Extendedora de aglomerado asfáltico
−

Mantener la máquina limpia de grasa y aceite y en especial sus accesos.

−

En la ejecución de firmes deberá evitarse la presencia de personas en la zona de maniobra.
Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las
interferencias, tal y como se haya diseñado en los planos o en el correspondiente plan de
seguridad y salud de la obra.

−

No realizar modificaciones, ampliaciones o montajes de equipos adicionales en la máquina,
que perjudiquen la seguridad.

−

En los trabajos de mantenimiento y reparación, aparcar la máquina en suelo firme, colocar
todas las palancas en posición neutral y parar el motor quitando la llave de contacto.

−

El sistema de enfriamiento contiene álcali, por tanto debe evitarse su contacto con la piel y los
ojos.

−

No tratar de realizar ajustes, si se puede evitar, con el motor de la máquina en marcha.

−

Evitar siempre que sea posible manipular con el motor caliente cuando alcanza su
temperatura, ya que cualquier contacto puede ocasionar quemaduras graves.

−

En caso de mantenerse la circulación pública por carriles anexos, se dispondrá de
señalización vial adecuada al tipo de desvío, y personal encargado de la coordinación del
tráfico, dotado de las protecciones individuales y colectivas que obligue la normativa.
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−

Todo el personal que maneje la maquinaria necesaria para la ejecución de estos trabajos
será especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación
de capacitación acreditativa.

−

No soldar o cortar con soplete tuberías que contengan líquidos inflamables.

−

Antes de cada intervención en el circuito hidráulico hay que accionar todos los mandos
auxiliares en ambas direcciones con la llave en posición de contacto para eliminar presiones
dinámicas.

−

Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando reflejadas las revisiones en el
libro de mantenimiento.

−

Todas las máquinas que intervengan en el extendido y compactación irán equipadas de un
avisador acústico y luminoso de marcha atrás.

−

Permanecer separado de todas las partes giratorias o móviles.

−

Controlar la existencia de fugas en mangueras, racores, ... Si existen, deben ser eliminadas
inmediatamente.

−

Se mantendrán libres de objetos las vías de acceso a las máquinas, así como la pasarela de
cruce de la extendedora.

−

No se utilizará gasolina ni otro disolvente inflamable para la limpieza de herramientas.

−

Se garantizará la ventilación cuando se trabaje en túneles o lugares cerrados.

−

Los trabajadores no podrán modificar forma habitual de los equipos de protección individual
(subir mangas, desabrochar camisa...), ya que estarían expuestos a graves quemaduras.
Aquellos que trabajen junto a la máquina extendedora tendrán conocimiento de cuáles son
las partes extensibles y basculantes de ésta, así como de los riesgos que corren.

−

La maquinaria contará con extintores de polvo químico o dióxido de carbono.

−

Se vigilará el izado de las cajas de los camiones en curvas de pronunciado peralte y en zonas
con presencia de tendido aéreo.

−

Cerrar bien la máquina, quitar todas las llaves y asegurar la máquina contra la utilización de
personal no autorizado y vandalismo.

−

Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con el riesgo específico, se
adherirán las siguientes señales:
•

Peligro sustancias calientes (peligro, fuego).

•

Rótulo: NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS.

Fresadora de aglomer ado

Fresadora de aglomerado asfáltico
Son máquinas cuyo trabajo consiste en el fresado de pavimento asfáltico, depositando el
material sobrante en la caja de un dúmper o bañera mediante una cinta transportadora.
Recomendaciones de carácter general
−

Todas las máquinas deberán poseer o estar en disposición de obtener el marcado CE o el
certificado de puesta en conformidad de maquinaria conforme al Real Decreto 1215/1997, de
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

−

Antes de utilizar una máquina, el conductor debe estar autorizado, conocer su manejo y
adecuada utilización. Debe estar cualificado, con buena capacidad visual, experiencia y
dominio de la máquina, además de estar debidamente instruido, con una formación específica
adecuada.

−

Los conductores deben tener a su disposición las normas e instrucciones del fabricante en
cuanto al uso y mantenimiento de la máquina, entre las que destacan:
•

Las máquinas serán inspeccionadas diariamente, controlando el buen funcionamiento del
motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina de retroceso, transmisiones,
cadenas y neumáticos.
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•

Mantener limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplazar los que
falten.

•

No se deben realizar reparaciones con la máquina en marcha.

•

El engrase, la conservación y la reparación de esta máquina pueden ser peligrosos si no
se hacen de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

•

El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico debe realizarse en frío para evitar
quemaduras.

•

Hay que recordar que el aceite del sistema hidráulico es inflamable.

•

La presión de inflado de los neumáticos debe ser la recomendada por el fabricante.

•

No quite ninguna pieza del sistema hasta la total descarga de presión, bien sea de aire o
hidráulica, abriendo las válvulas de alivio.

•

En operaciones de mantenimiento, es necesario bloquear las ruedas, brazos y, en
general, cualquier órgano móvil.

•

No acercar fuegos o llamas a los vasos de las baterías.

•

No fumar durante las operaciones de repostaje.

•

Cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina debe ser comunicada al jefe
inmediato.

Preparación para arrancar la máquina
−

Antes de la puesta en marcha de la máquina debe inspeccionarse detenidamente.

−

Debe inspeccionarse visualmente alrededor de la máquina antes de subirse a ella y
cerciorarse de que no hay nadie trabajando, debajo o cerca de la máquina.

−

Debe examinarse el estado del portapicas y las picas de la máquina y la nivelación
electrónica.

−

Debe arrancarse el motor de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

−

Debe examinarse el sistema de enfriamiento por si tiene fugas o acumulación de suciedad.

−

Debe comprobar que las escaleras y los pasamanos están en buen estado y limpios.

−

Debe examinarse el sistema hidráulico por si hay fugas.

−

Deben examinarse las orugas, o en su caso, los neumáticos para ver si están en buen estado
y a la presión correcta.

−

Debe examinarse el panel de control, el cuadro de maniobra y el tablero de instrumentos para
comprobar que funcionan perfectamente los indicadores y las luces indicadoras.

−

Deben comprobarse los niveles de: combustible, lubricantes, líquido de frenos, circuito
hidráulico, circuito de refrigeración y filtro de admisión del motor

−

Debe drenarse el depósito de combustible.

−

Debe comprobarse el funcionamiento de los frenos, dispositivos de alarma y señalización.

−

Deben asegurar el correcto funcionamiento de todas las luces y todos los pilotos de control e
indicación.

−

Deben ponerse todos los controles de la máquina en su posición fija.

−

Antes de arrancar, la máquina obsérvese si el personal a su servicio está en su sitio.

−

Verificar el estado del sistema de enfriamiento de la zona de fresado y los equipos de
nivelación electrónica.

Operación de la máquina
− Operar los controles solamente con el motor funcionando.
− No llevar a otras personas en la máquina a no ser que esté preparada para ello.
− El personal que dependa de la máquina evitará acercarse a la zona de fresadora.
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− Se evitará manipular el rotor y las picas con el motor en marcha.
Parada de la máquina
− Debe pararse la máquina una vez terminado el fresado de acuerdo con las instrucciones y
recomendaciones del fabricante. Debe estacionarse en un lugar apropiado y lo más nivelado
posible.
− Hacer la limpieza general de la máquina teniendo especial atención a los discos de
rectificado.
− Comprobar los desgastes producidos en las picas.
− Actuar de acuerdo con el fabricante en el engrase y mantenimiento de la máquina.
− Conectar el freno de estacionamiento, parar el motor y girar la llave de arranque en la
posición desconectada.
− Cerrar bien el pupitre de mandos y asegurar la máquina contra la utilización no autorizada y
vandalismo.
Riesgos
− Caída de personas a distinto nivel al subir, bajar o desarrollar actividades sobre la máquina.
− Proyección de fragmentos o partículas procedentes del fresado.
− Atrapamiento por vuelco de maquinaria al circular por zonas que presentan escalones.
− Aplastamiento y cortes con elementos móviles.
− Contactos térmicos durante las operaciones de mantenimiento (quemaduras).
− Exposición a sustancias nocivas durante las operaciones de mantenimiento, limpieza…
(productos químicos utilizados).
− Incendios y explosiones
− Atropello o golpes con otros vehículos.
− Ruido procedente de la máquina.
− Posturas de trabajo.
Normas preventivas
− Las subidas a la cabina se realizarán frontalmente a la máquina, utilizando peldaños y
asideros establecidos a tal efecto.
− No se debe acceder a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas y
guardabarros.
− Es necesario un mantenimiento de la máquina limpia de grasa y aceite, y en especial de sus
accesos.
− No se realizarán maniobras incorporándose sobre el asiento, o sacando parte del cuerpo
fuera de la cabina.
− Cuando se vaya a trasladar con la máquina, debe cerciorarse siempre de que la cinta
transportadora de material está firmemente sujeta a los puntos de amarre. Esto se realiza por
medio de tornillos de fijación con elementos de seguridad, como, por ejemplo, grapas de
sujeción por muelle.
− Se prestará especial atención a las maniobras que supongan la subida o bajada de
escalones, en especial en la carretera y a las operaciones de carga y descarga de la máquina
sobre la góndola de transporte.
− No llevar ropas sueltas, brazaletes, cadenas, cabellos largos no recogidos, etc.
− No hacer ajustes con el motor en marcha.
− Las rejillas y chapas de protección que evitan el contacto con piezas móviles deben
permanecer en su sitio, bien ajustadas.
− Utilizar gafas de protección cuando se golpeen objetos, como bulones, pasadores, etc.
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− El maquinista de la fresadora de aglomerado o, en su caso, el encargado del mantenimiento
deberá asegurarse, cuando realicen reparaciones en los mecanismos, de que éstos no se
encuentran excesivamente calientes o, en todo caso, establecer las medidas posibles para no
tocarlas.
− Evitar manipular sin guantes las picas durante el trabajo ya que pueden producir quemaduras.
− Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor y su sistema de
depuración de gases.
− En ésta y en otras operaciones de comprobación, evitar las quemaduras por contacto con
superficies calientes.
− Verificar siempre el nivel de refrigerante con el motor parado y aflojando el tapón lentamente.
− El sistema de enfriamiento contiene álcali, por tanto debe evitarse su contacto con la piel y los
ojos.
− El llenado de aceite hidráulico debe hacerse con el motor parado, quitando su tapón
lentamente.
− Evitar el contacto de la piel y ojos con el electrolito de la batería.
− Se procurará regar los tajos lo más frecuentemente posible, para evitar la excesiva presencia
de polvo en la obra.
− Se instalarán cabinas a la fresadora que eviten la inhalación de polvo procedente del fresado.
− Durante las operaciones de limpieza de la máquina con productos químicos, el trabajador
seguirá estrictamente las recomendaciones de uso recogidas en la ficha de seguridad o en su
etiqueta (procedimientos de trabajo, utilización de equipos de protección individual, etc.)
− La maquinaria dispondrá en todo momento de un extintor de polvo ABC de 6 kg y clase
21A/113B ubicado en la cabina y de fácil acceso, que deberá ir timbrado y con las revisiones
al día.
− No transportar sobre la máquina, latas o bidones conteniendo sustancias inflamables, como
éter para el arranque o gas-oil.
− Las tuberías de combustible flojas o rotas y los tubos o mangueras con pérdidas pueden
provocar un incendio y, por tanto, se deben reparar o cambiar de inmediato.
− Comprobar que las pantallas que protegen del contacto con aceites o combustibles los
componentes calientes del escape están correctamente instaladas.
− Debe recordarse que todos los combustibles, la mayoría de los lubricantes y algunas mezclas
refrigerantes son inflamables.
− No fumar cuando se esté repostando combustible, ni en zonas donde se carguen baterías o
almacenen materiales inflamables.
− Se evitará tener trapos impregnados con grasa u otros materiales inflamables dentro de la
máquina.
− Se limpiarán los derrames de aceite o de combustibles, y no se permitirá la acumulación de
materiales inflamable en la máquina.
− La máquina sólo debe moverse con su propio sistema de traslación.
− Los operarios de la obra se mantendrán en todo momento fuera del radio de acción de la
maquinaria. Ésta será una obligación de los operarios que deberá ser exigida por el conductor
de la fresadora de aglomerado, el cual no comenzará a trabajar hasta cerciorarse de que no
exista ningún operario en su radio de acción.
− El conductor de la fresadora de aglomerado señalizará acústicamente el inicio de los trabajos.
− El maquinista dispondrá de una visión total de la zona sobre la que se encuentra trabajando.
En caso de no ser así, su trabajo será apoyado mediante la señalización de un operario de la
obra.
− La fresadora de aglomerado dispondrá en todo momento de señalización luminosa y acústica
durante las operaciones de marcha atrás.
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No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina en
funcionamiento.
−

Queda prohibido tumbarse a descansar a la sombra de la máquina.

−

No se debe permitir el acceso a la máquina de personas no autorizadas. La fresadora está
diseñada para el manejo por parte de un solo operario, por lo que se prohíbe cualquier tipo de
transporte de personas en el interior o el exterior.

−

Los trabajos con máquina fresadora de aglomerado en zonas de tráfico se realizarán con
chaleco reflectante y cumpliendo con las recomendaciones de señalización de obras fijas y
móviles del Ministerio de Fomento.

−

Dados los resultados de las mediciones higiénicas de ruido, y dados los niveles que se
aprecian durante el manejo de la fresadora, se considera necesario que los maquinistas
hagan uso de tapones u orejeras. Además, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto
286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

−

Debido a las vibraciones existentes en los trabajos con fresadora de aglomerado, se
recomienda el uso de faja lumbar por parte de los maquinistas que la utilizan.

−

Se dotará al asiento de la fresadora de aglomerado de la mejor amortiguación posible.

−

Los operarios que manejen este tipo de maquinarias serán formados acerca de las
adecuadas posturas de trabajo al conducirlas.

−

Se realizarán ejercicios de estiramientos periódicamente.

−

A ser posible se efectuará rotación en las funciones del trabajador que permitan la movilidad
del puesto de trabajo.

−

Dejar en marcha la cinta transportadora hasta que esté totalmente vacía. Durante el
transporte podrían caer restos del material y provocar accidentes o causar daños a otros
usuarios de la carretera.

−

Para evitar daños al vehículo de transporte, apoyar el tambor de fresado sobre tablones.

−

Cuando se transporte la máquina sobre góndola, remolque o plataforma de ferrocarril, para
evitar que se deslice o caiga, se debe amarrar con cadenas o tensores a las orejetas
dispuestas sobre el vehículo de transporte.

Protecciones individuales
Los operarios que realicen estos trabajos deberán disponer y hacer uso de los equipos de
protección individual que se indican a continuación:
−

Ropa de trabajo y calzado de seguridad adecuado para la conducción (CE).

−

Guantes (CE).

−

Protección acústica, cuando los niveles de ruido son superiores a lo admisible (CE).

−

Equipos de protección individual que sean necesarios para la limpieza de la máquina con
productos químicos (se deben ver las fichas de seguridad de dichos productos) (CE).

−

En caso de ausentarse de la máquina, deberán utilizar todos los equipos de protección
individual que se estimen oportunos en función de la obra donde se ubiquen. Ejemplo:
chaleco reflectante, etc. (CE).

Motoni veladora

Motoniveladora
La motoniveladora es una máquina con las características que se observan en la fotografía
adjunta, que se utiliza en obra civil para trabajos como los que a continuación se indican:
− Despeje y desbroce del terreno con transporte de material sobrante a lugar de empleo
(distancias cortas).
− Extendido de material granular en tongadas de diferente espesor.
− Formación o reperfilado de cunetas.
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− Reperfilado de taludes.
Como medidas preventivas a tener en cuenta en la utilización de las motoniveladoras pueden
enumerarse las siguientes:
− Nunca se debe saltar de la máquina. Utilizar los medios instalados para bajar y emplear
ambas manos para sujetarse.
− Mantener la máquina limpia de grasa y aceite y en especial los accesos a ella.
− Ajustar el cinturón de seguridad y el asiento.
− En los trabajos de mantenimiento y reparación, aparcar la máquina en suelo firme, colocar
todas las palancas en posición neutral y parar el motor quitando la llave de contacto.
− Evitar siempre que sea posible manipular con el motor caliente cuando alcanza su
temperatura, ya que cualquier contacto puede ocasionar quemaduras graves.
− Mirar continuamente en la dirección de la marcha para evitar atropellos durante la marcha
atrás.
− No tratar de realizar ajustes, si se puede evitar, con el motor de la máquina en marcha.
− Antes de cada intervención en el circuito hidráulico hay que accionar todos los mandos
auxiliares en ambas direcciones con la llave en posición de contacto para eliminar presiones
dinámicas.
− El sistema de enfriamiento contiene álcali, por tanto debe evitarse su contacto con la piel y los
ojos.
− No soldar o cortar con soplete, aquellas tuberías que contengan líquidos inflamables.
− No intentar subir o bajar de la máquina si se va cargado con suministros o herramientas.
− No realizar modificaciones, ampliaciones o montajes de equipos adicionales en la máquina,
que perjudiquen la seguridad.
− Utilizar gafas de protección cuando golpee objetos, como pasadores, bulones, etc.
− En previsión de vuelcos, la cabina ha de estar en todo momento libre de objetos pesados.
− Debe permanecerse separado de todas las partes giratorias o móviles.
− Desconectar el motor al repostar y no fumar mientras se hace.
− Controlar la existencia de fugas en mangueras, racores, ... si existen, deben eliminarse
inmediatamente.
− No utilizar nunca ayuda de arranque en frío a base de éter cerca de fuentes de calor.
− Durante el giro del motor debe tenerse cuidado de que no se introduzcan objetos en el
ventilador.
− Estas máquinas no deberán sobrepasar en ningún caso pendientes laterales superiores al
40%.
− Cuando la zona de trabajo esté próxima a lugares de paso de máquinas, el sentido de la
marcha debe coincidir con el sentido del movimiento de estos vehículos.
− Los mandos deben manejarse sólo desde el lugar del operador.
− La velocidad y movimiento de la máquina deben ser lentos de manera que se pueda frenar o
dar la vuelta con facilidad si es necesario.
− Utilizar guantes y gafas de seguridad para efectuar trabajos en la batería.
− Se debe tener cuidado en los pozos de registro, tocones de árboles o rocas.
− Siempre que sea posible, se debe utilizar una zona de estacionamiento horizontal, poniendo
el freno y bajando la hoja hasta el suelo.
− Debe accederse a la cabina a través de la escalera apropiada. Debe evitarse subir a través
de la vertedera, neumáticos, etc.
− La máquina estará dotada de avisador acústico de marcha atrás.
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− Esta máquina, como en general todas las provistas de cuchillas, es muy difícil de manejar
requiriendo que sean siempre empleadas por personal especializado y habituado a su uso.
− Las motoniveladoras están diseñadas para mover materiales ligeros y efectuar refinos. No
debe nunca utilizarse como buldózer, ya que gran parte de los accidentes y del deterioro de la
máquina se debe a esta causa.
− El refino de taludes debe realizarse cada 2 o 3 m de altura. La máquina trabaja mejor, con
mayor rapidez, evitando posibles desprendimientos y origen de accidentes.
− Estacionar la máquina en una superficie nivelada.
− Cerrar bien la máquina, quitar todas las llaves y asegurar la máquina contra la utilización de
personal no autorizado y vandalismo.

Pala Cargadora
Pal a c argador a

CONDICIONES INSEGURAS
Al subir o bajar de la máquina.

PALA CARGADORA
CONSECUENCIAS

R=PxG
Transportar personas en la
máquina.

Caída de personas a diferente nivel

R=PxG

Cargar con exceso el cucharón.

MEDIDAS PREVENTIVAS
Las escaleras, asideros y superficies
de las máquinas deben estar limpias
de obstáculos, grasas, etc.
Se prohibirá el transporte de
personas si no existen asientos para
ello.
Nunca se transportará a nadie sobre
el cazo de la máquina.

R=PxG

El cucharón no se colmará por
encima del borde superior de la
cuchara.

Movimientos bruscos con el
cucharón lleno.

Con el cucharón lleno, no se
realizarán movimientos bruscos.

Proyección de partículas

Se trabajará siempre a favor del
viento.

R=PxG
Métodos inadecuados de trabajo.
R= P x G
Inexistencia o funcionamiento
defectuoso de las señalizaciones
ópticas o acústicas.

Incorporar claxon e iluminación
adecuada y mantenerlo en buenas
condiciones de mantenimiento.
Iluminar adecuadamente la zona de
trabajo.

Mala visibilidad por iluminación
defectuosa en trabajos nocturnos,
túneles, etc.
Atropellos
Mala visibilidad por el exceso de
polvo, en el lugar de trabajo, debido
a éste, producido por otros
vehículos por velocidad excesiva.
Presencia de personas en la zona
de trabajo por falta de delimitación y

La zona de trabajo se regará
convenientemente, de manera que
se evite el polvo, sin llegar a producir
fango.
Delimitar con vallas o letreros la zona
de trabajo de las máquinas.
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señalización de la zona de
operaciones.

Se prohibirá que el personal se suba
en la cuchara.

Utilización de la cuchara para la
elevación de personas.

Se prohibirá, asimismo, que el
personal se suba a la máquina
estando ésta en marcha.

Transporte de personas en la
máquina.
Abandono de la máquina o
estacionamiento indebido de la
misma en pendientes, con el motor
en marcha o sin calzos, etc.
Mala visibilidad por las mismas
causas indicadas en el cuadro
Vuelco de la máquina
anterior.
Hundimiento del terreno.
Excesiva a aproximación a
desniveles, bordes de terraplén, etc.

Vuelco de la máquina

Antes de empezar cualquier trabajo
se analizarán las maniobras a
realizar.
Se colocarán limitadores de
velocidad o se indicará a los
conductores que respeten la
velocidad indicada. En las pistas, si
hay fango se quitará, si hay polvo se
regará.
Limitar la velocidad mediante
indicadores o señalización e
instruyendo al personal.

Choque con otros vehículos

Si es debido al polvo se regara, y si
es debido a la oscuridad se iluminará
con la propia máquina o con
iluminación auxiliar.

Velocidad excesiva.
Falta de visibilidad.
Falta de señalización.
Método de trabajo inadecuado
(varias máquinas en el mismo tajo
interfiriéndose entre sí).

Señalizar la zona de trabajo.
Ordenar la circulación en obra.
Para líneas aéreas de menos de
66.000 V la distancia será como
mínimo de 3 m y de 5 m para las de
más de 66.000 V.

Contacto directo con líneas aéreas
Formación de arco al trabajar
próximos a líneas aéreas sin
respetar las distancias de
seguridad.

Electrocución

Contacto con conducciones
eléctricas enterradas.
Rotura de tuberías de gas.
Llenado del depósito de

La máquina estará en perfecto
estado de mantenimiento en cuanto
a iluminación. Asimismo, se
iluminará la zona de trabajo.
No trabajar en pendientes superiores
a 50%.
Se examinará con todo detalle la
zona de trabajo.

Maniobras defectuosas.

Circular a excesiva velocidad y/o
por pistas en mal estado
(resbaladizas, cubiertas de agua,
etc.)

Siempre que se deje la máquina
parada, se dejará la cuchara
apoyada en el suelo y con los calzos
puestos.

Explosiones
Incendios

Mantener las distancias de seguridad
expresadas anteriormente.
Examinar la zona de trabajo para
descubrir líneas eléctricas enterradas
y mantener una distancia de 0,50 m.
Reconocimiento previo del terreno y
acotar la zona.
No fumar mientras se carga
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combustible.

combustible.

Cortocircuito en el sistema eléctrico.

Revisión permanente del sistema
eléctrico.

Trapos y papeles con grasa en el
interior de la cabina.

La cabina se mantendrá limpia de
papeles y trapos sucios con grasa.
Cabina de seguridad con
protecciones FOOPS.

Vuelco de la máquina.
Derrumbamientos.
Transmisiones, engranajes y
elementos móviles al descubierto.

Atrapamientos

Todos los resguardos y tapas de
seguridad deberán estar colocados.
No realizar ningún trabajo en la
máquina estando ésta en
movimiento.

Limpiar, engrasar o regular
elementos de la máquina estando
ésta en movimiento.
Desplazamientos inesperados de la
máquina o de sus elementos
móviles especialmente durante la
reparación o mantenimiento.
El motor de la propia máquina.

Comprobar todos los elementos de
seguridad de la máquina, antes de
hacerle cualquier manipulación.
Se mantendrá en buen estado de
funcionamiento el motor y tubo de
escape.

Otras máquinas trabajando en las
proximidades.
Choques de la cuchara con
materiales pétreos.

Amortiguación insuficiente
Mal diseño del asiento del
conductor.
Inhalación de polvo producido al
manejar los distintos materiales,
especialmente en las estaciones
secar y calurosas del año.
Trabajar en las estaciones
calurosas del año.
Exceso de horas de trabajo

Cabina de seguridad cerrada con
protecciones ROOPS.

Ruido

Se evitará la confluencia de varias
máquinas en el mismo entorno de
trabajo.

Se procurará no arrastrar la cuchara
sobre las rocas.
Mantener en buen estado de
funcionamiento el asiento, así como
Vibraciones que dan lugar e lesiones su ajuste en altura.
renales o de columna
El asiento estará diseñado
anatómicamente.
La zona de trabajo, si hay mucho
polvo, se regará continuamente.
Neumoconiosis
Estrés térmico

Asientos y situación de los mandos Fatiga
defectuosos desde el punto de vista
ergonómico.

Usar la cabina y regar el camino.
No se deben alargar las jornadas de
trabajo más de lo necesario.
El asiento del conductor estará
diseñado para ser cómodo; se podrá
regular en altura, inclinación, etc.

Retroexc avadoras

Retroexcavadora
− Nunca se debe saltar de la máquina. Se deben utilizar los medios instalados para bajar y
emplear ambas manos para sujetarse.
− Mantener la máquina limpia de grasa y aceite, en especial los accesos a ella.
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− Ajustar el cinturón de seguridad y el asiento.
− En los trabajos de mantenimiento y reparación, aparcar la máquina en suelo firme, colocar
todas las palancas en posición neutral y parar el motor quitando la llave de contacto.
− Evitar siempre que sea posible manipular con el motor caliente cuando alcanza su
temperatura, cualquier contacto puede ocasionar quemaduras graves.
− Mirar continuamente en la dirección de la marcha para evitar atropellos durante la marcha
atrás.
− No tratar de realizar ajustes, si se puede evitar, con el motor de la máquina en marcha.
− Antes de cada intervención en el circuito hidráulico hay que accionar todos los mandos
auxiliares en ambas direcciones con la llave en posición de contacto para eliminar presiones
dinámicas.
− El sistema de enfriamiento contiene álcali, por tanto debe evitarse su contacto con la piel y los
ojos.
− No soldar o cortar con soplete aquellas tuberías que contengan líquidos inflamables.
− No intentar subir o bajar de la máquina si se va cargado con suministros o herramientas.
− No realizar modificaciones, ampliaciones o montajes de equipos adicionales en la máquina
que perjudiquen la seguridad.
− Utilizar gafas de protección cuando se golpeen objetos, como pasadores, bulones, etc.
− En previsión de vuelcos, la cabina ha de estar en todo momento libre de objetos pesados.
− Debe permanecerse separado de todas las partes giratorias o móviles.
− Desconectar el motor al repostar y no fumar mientras se hace.
− Controlar la existencia de fugas en mangueras, racores, ... Si existen, deben eliminarse
inmediatamente.
− No utilizar nunca ayuda de arranque en frío a base de éter cerca de fuentes de calor.
− Durante el giro del motor debe tenerse cuidado de que no se introduzcan objetos en el
ventilador.
− Debe llevarse una carcasa de protección y resguardo que impida los atrapamientos por los
órganos móviles.
− No se debe permitir el acceso a la máquina a personas no autorizadas.
− En las labores de mantenimiento, debe apoyarse la cuchara, parar el motor y poner en
servicio el freno de mano y bloqueo de la máquina.
− No se debe guardar combustible ni trapos grasientos o algodones en la máquina con el fin de
evitar incendios.
− Utilizar guantes y gafas de seguridad para efectuar trabajos en la batería.
− Si se debe manipular el sistema eléctrico, hay que desconectar la máquina extrayendo
primero la llave de contacto.
− No deben liberarse los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se han
instalado tacos de inmovilización de las ruedas.
− Debe prohibirse utilizar el brazo articulado de la máquina para izar personas y acceder a
trabajos puntuales.
− En los trabajos en zanjas, en los que resulte imposible ver directamente la zona de trabajo,
sólo se operará bajo las órdenes de un señalista.
− Estacionar la máquina en una superficie nivelada.
− Cerrar bien la máquina, quitar todas las llaves y asegurar la máquina contra la utilización de
personal no autorizado y vandalismo.
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B.5
ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE LOS CONTRATISTAS Y
SUBCONTRATISTAS
B.5.1 Modalidad de organización preventiva
La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas se
realizará por el empresario con arreglo a alguna de las modalidades siguientes:
− Asumiéndola por el propio empresario.
•

Cuando se trate de empresas de hasta 10 trabajadores o de empresas de hasta 25
trabajadores siempre y cuando esa empresa disponga de un único centro de trabajo

•

Cuando el empresario desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo

•

Cuando el empresario tenga la capacidad necesaria en función de los riesgos y de la
peligrosidad de las actividades desarrolladas, de acuerdo con lo establecido en el
Capítulo VI del RSP, que regula las funciones de nivel básico, intermedio y superior.

•

Que no se trate de actividades en obras de construcción, que requieran excavación o
movimiento de tierras y túneles, con riesgo de caída de altura o sepultamiento.

− Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo.
•

Las actividades preventivas para cuya realización no resulte suficiente la designación de
uno o varios trabajadores deberán ser desarrolladas a través de uno o más servicios de
prevención propios o ajenos.

•

Los trabajadores designados deberán tener la capacidad correspondiente a las funciones
preventivas a desempeñar (nivel básico, intermedio o superior) de acuerdo con lo
establecido en el capítulo VI del Reglamento de los Servicios de Prevención.

•

El número de trabajadores designados, los medios que el empresario ponga a su
disposición, así como el tiempo de que dispongan para el desempeño de su actividad,
deberán ser los necesarios para desarrollar adecuadamente sus funciones.

− Constituyendo un servicio de prevención propio.
•

Estarán obligadas a constituir un servicio de prevención propio las empresas
constructoras de entre 250 y 500 trabajadores, dado que desarrollan actividades de
construcción, excavación, movimiento de tierras y túneles, con riesgo de caída de altura o
sepultamiento, así como otro tipo de actividades especialmente peligrosas recogidas en
el Anexo I del Reglamento de los Servicios de Prevención.

•

Los servicios de prevención deberán contar, como mínimo, con dos de las especialidades
o disciplinas preventivas (Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y
Psicosociología Aplicada y Medicina del Trabajo). Asimismo, deberá contar con personal
necesario con capacitación requerida para el desarrollo de las funciones de nivel básico e
intermedio.

•

Las actividades preventivas que no sean asumidas a través del servicio de prevención
propio deberán ser concertadas con uno o más servicios de prevención ajenos.

− Recurriendo a un servicio de prevención ajeno.
•

El empresario deberá acudir a un servicio de prevención ajeno cuando concurra alguna
de las circunstancias siguientes:
−

cuando la designación de uno o varios trabajadores no sea suficiente para realizar la
actividad preventiva y no concurran las circunstancias que obligan a constituir un
servicio de prevención propio, o

−

cuando se haya producido una asunción parcial de la actividad preventiva con medios
propios, o
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cuando la autoridad laboral haya decidido que debe constituirse un servicio de
prevención propio y la empresa haya optado por concertar la actividad preventiva con
un servicio de prevención ajeno.
En resumen, si el empresario adopta las modalidades de trabajadores designados o servicio de
prevención propio indicará en el Plan de Seguridad, los medios humanos necesarios para desarrollar
la actividad preventiva en la obra.
Si el empresario adopta la modalidad de servicio de prevención ajeno, debe dejar reflejado en el
Plan de Seguridad y Salud cómo va a realizar las siguientes intervenciones de dicho servicio de
prevención ajeno, en relación con:
−

−

Formación e información de los trabajadores sobre los riesgos derivados de las condiciones
de trabajo.

−

Información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las medidas
preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso
normal, como su manipulación o empleo inadecuado de la maquinaria, equipos, útiles de
trabajo, así como, productos y sustancias químicas de utilización en el trabajo.

−

Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo, entendidas éstas como:
“cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la
generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador”.

−

Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al
trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo.

Entre las condiciones que el artículo 11 del RSP exige para que el propio empresario pueda
asumir la organización de la actividad preventiva, figura la de que la actividad desarrollada en la
empresa no esté incluida en el anexo I del propio RSP.
En la letra h) del Anexo I del RSP, entre los trabajos que revisten especial peligrosidad se
encuentran las "actividades en obras de construcción, excavación, movimiento de tierras y túneles,
con riesgo de caída de altura o sepultamiento".
En base a lo anterior en la mayoría de las empresas del sector de construcción no cabría acudir
a esta modalidad organizativa de la prevención, consistente en que el empresario asuma
personalmente las actividades preventivas, sin perjuicio de la posibilidad de recurrir a otras
modalidades de organización preventiva.
No obstante lo anterior, la exclusión del artículo 11, en relación con el Anexo I del RSP, no es
una exclusión absoluta para todo el sector de la construcción, sino que exige que haya riesgos de
caída de altura o sepultamiento para que no sea admisible esta modalidad de organización, y la
tipología de empresas que intervienen en una obra de construcción es muy amplia, como ya se
expuso en el apartado 3.2. "Ámbito de aplicación de la Ley 32/2006, de 18 de octubre", por lo que
desde un punto de vista teórico se podría pensar en algunas empresas que intervienen en el sector
de la construcción y que podrían no tener riesgo de caída de altura o de sepultamiento (por ejemplo,
una empresa dedicada a colocación de parquet o tarima, o las dedicadas a obras fontanería en
reparaciones domésticas).
Matizado uno de los requisitos del artículo 11 del RSP, en la redacción dada por el RD 337/2010,
no se debe perder de vista el resto de requisitos que exige dicho artículo para que el empresario
pueda asumir personalmente la actividad preventiva:
−

No se le permite, como por otro lado es lógico, asumir la vigilancia de la salud. Ésta y el resto
de actividades preventivas no asumidas personalmente por el empresario deberán cubrirse
mediante el recurso a alguna de las restantes modalidades de organización preventiva, que
se examinan a continuación.
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B.5.2 Recursos humanos para la prevención
Tanto los contratistas como los subcontratistas deberán tener en cuenta lo establecido en este
apartado.
El contratista y el resto de empresas intervinientes en la ejecución de la obra nombrarán los
medios humanos necesarios para llevar a cabo la planificación preventiva de la obra.
Es por ello que en el Plan de Seguridad y Salud se decidirá qué personas van a ser los
responsables de la seguridad de la obra.

B.5.3 Presencia de los recursos preventivos y unidades de obra donde son
necesarios
Solamente el o los contratistas deberán cumplimentar lo establecido en este apartado.
NECESIDAD DE PRESENCIA DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS
Según la Ley 54/2003, la presencia de los recursos preventivos en las obras de construcción
será preceptiva en los siguientes casos:
a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la
actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.
La presencia de recursos preventivos de cada contratista será necesario cuando, durante la
obra, se desarrollen trabajos con riesgos especiales, tal y como se definen en el Real Decreto
1627/97.
b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como
peligrosos o con riesgos especiales.
El empresario podrá asignar la presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la
empresa que, sin formar parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados,
reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesaria en las actividades y procesos y
cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico.
En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración con los
recursos preventivos del empresario.
CAPACITACIÓN DEL RECURSO PREVENTIVO
Podemos entender como capacidad suficiente, del recurso preventivo, la capacitación en
términos generales que garantice el desempeño correcto de las funciones de vigilancia del
cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud y la eficacia de éstas, que son
las exclusivamente definidas y establecidas por la Ley 54/2003.
Así pues, a la vista de esta definición y de las funciones y competencias asignadas al recurso
preventivo, podemos dar un perfil profesional mínimo:
a) Conocimientos (constructivos):
Deberán poseer conocimientos generales tanto de edificación como de procedimientos
constructivos, de utilización de máquinas y equipos de obra, etc.
b) Cualificación profesional (titulación):
La titulación mínima (que garantizaría los conocimientos constructivos) debería ser la ofrecida
por los Ciclos Formativos de F.P., Familia Profesional de “Edificación y Obra Civil”. Esta titulación
técnica garantiza oficialmente (se trata de formación profesional reglada) una Capacitación
potencialmente suficiente.
No obstante, la formación técnica estará lógicamente en consonancia con el nivel exigido a los
miembros de los Servicios de Prevención (propios o ajenos), con objeto de que no haya una
formación diferente entre el trabajador asignado con la formación de los miembros del Servicio de
Prevención.
c) Experiencia:
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Sin olvidar la experiencia en organización de tajos de obra, deberán tener experiencia en obra,
aunque operativa, de planificación y de carácter documental.
d) Formación preventiva:
Deberá estar en posesión al menos de la formación correspondiente a las funciones de nivel
básico, pero sin olvidar que este requisito es una condición mínima, pudiendo exigirse formación
preventiva de mayor nivel (nivel medio o incluso superior) cuando se efectúen actividades de
coordinación de actividades preventivas en el caso, por ejemplo, de concurrencia entre empresas
subcontratistas y trabajadores autónomos del contratista.
MEDIOS NECESARIOS
Deberán disponer de los medios necesarios. Esto supone que deberá tener dotación suficiente,
empezando por local, mobiliario y demás elementos necesarios (ordenador, impresora, etc.).
PERMANENCIA EN EL CENTRO DE TRABAJO
Deberán permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación
que determine su presencia.
PROCEDIMIENTO OPERATIVO DEL RECURSO PREVENTIVO
En el Plan de Seguridad y Salud no sólo se identificará cuándo es necesaria la presencia del
recurso preventivo, sino que se indicará qué es lo que se debe hacer, vigilar y controlar en cada
unidad de obra (partiendo de las unidades de obra contempladas en el Estudio de Seguridad y Salud,
en las que es necesaria la presencia del recurso preventivo).
ACTIVIDADES O PROCESOS REGLAMENTARIAMENTE PELIGROSOS O CON RIESGOS
ESPECIALES.
Se indican a continuación las unidades de obra con riesgos especiales, según el artículo. 22 bis
del Real Decreto 39/1997, modificado por el Real Decreto 604/2006:
•

Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento y caída de altura,
por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados
o el entorno del puesto de trabajo.

•

Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de
especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea
legalmente exigible.

•

Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga
a la delimitación de zonas controladas o vigiladas.

•

Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.

•

Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión.

•

Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra
subterráneos.

•

Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático.

•

Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.

•

Trabajos que impliquen el uso de explosivos.

•

Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.

•

Montaje de grúas torre, andamios.

•

Demolición.

•

Colocación de protecciones colectivas.

•

Encofrados

•

Transporte de placas prefabricadas.

•

Colocación de placas prefabricadas en los alzados.
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•

Montaje de de forjados y colocación de placas prefabricadas (alveolares).

•

Construcción de las cubiertas inclinadas.

•

Montaje de andamios eléctricos (monomástil, bimástil).

•

Montaje, desmontaje y transformación de andamios monotubulares y/o europeos.

•

Montaje y mantenimiento de ascensores y montacargas.

•

Trabajos confinados.

•

Equipo de trabajo automotores que deban ejecutar una maniobra, especialmente de
retroceso, en condiciones de visibilidad insuficiente.

•

Los trabajos en que se utilicen técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas.

•

Desmontaje o montaje de placas de fibrocemento que contengan amianto.

•

Otras.

B.5.4 Vigilancia de salud
Tanto los contratistas como los subcontratistas deberán tener en cuenta lo establecido en este
apartado.
Conforme establece el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales el empresario
garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de
los riesgos inherentes al trabajo, tanto en el momento previo a la admisión como con carácter
periódico.
El artículo 16 del IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción establece que los
reconocimientos periódicos posteriores al de admisión serán de libre aceptación para el trabajador, si
bien, a requerimiento de la empresa, deberá firmar la no aceptación cuando no desee someterse a
dichos reconocimientos. No obstante, previo informe de la representación de los trabajadores, la
empresa podrá establecer el carácter obligatorio del reconocimiento en los supuestos en que sea
imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los
trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el
mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa. En
particular, la vigilancia de la salud será obligatoria en todos aquellos trabajos de construcción en que
existan riesgos por exposición a amianto, en los términos previstos en el Real Decreto 396/2006, de
31 de marzo , por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a
los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
En ningún caso los costes de estos reconocimientos médicos podrán ser a cargo del trabajador y
en los periódicos, además, los gastos de desplazamiento originados por los mismos serán a cargo de
la respectiva empresa, quién podrá concertar dichos reconocimientos con entidades que cuenten con
personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada.
Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando
siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador, así como la
confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud.
Los resultados de la vigilancia de la salud serán comunicados a los trabajadores afectados y
nunca podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.
Es por ello que en el Plan de Seguridad y Salud de la obra se especificará cómo ejecutar y
desarrollar esta obligación de vigilancia de la salud de los trabajadores por parte del contratista.

B.5.5 Primeros auxilios y asistencia sanitaria
Tanto los contratistas como los subcontratistas deberán tener en cuenta lo establecido en este
apartado.
Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en
todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adaptarse
medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores
accidentados o afectados por una indisposición repentina.
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En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran, se deberá disponer
también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso.
Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del
servicio local de urgencia.
Antes de iniciarse los trabajos, el personal seleccionado para llevarlos a cabo recibirá una
formación sobre primeros auxilios para casos de fracturas, asfixias y electrocución, así como
evacuación de accidentados.
El material de primeros auxilios se guardará en un botiquín que debe contener todos los medios
necesarios para la realización de curas de primeros auxilios. Dicho botiquín se revisará y repondrá
periódicamente.
En el Plan de Seguridad y Salud de la obra se contemplará la persona que va a realizar los
primeros auxilios. Esta persona será, también, la responsable de la supervisión y reposición del
contenido del botiquín, debiendo dejar constancia escrita de ello.
Se informará a todos los trabajadores de la obra (incluidos los de las subcontratas) sobre la
localización exacta del botiquín de la obra
En las instalaciones de vestuario y/o caseta de encargado existirá/n un botiquín con el contenido
siguiente:
Alcohol de 96. º
Agua oxigenada.
Tintura de yodo.
Betadine o similar.
Amoniaco.
Gasa estéril.
Algodón hidrófilo.
Vendas.
Esparadrapo.
Antiespasmódicos.
Analgésicos.
Tónicos cardiacos de urgencia.
Torniquete.
Bolsas de goma para agua o hielo.
Guantes esterilizados.
Jeringuilla.
Termómetro clínico.

B.5.6 Formación e información de los trabajadores
Formación
El empresario debe garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica,
suficiente y adecuada, en materia preventiva.
La formación deberá impartirse:
−

En el momento de la contratación.

−

Cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe el trabajador.

− Cuando se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.
La formación deberá estar centrada en el puesto de trabajo o función de cada trabajador. Debe
adaptarse a la evaluación de los riesgos y a la aparición de otros nuevos. Asimismo, deberá repetirse
periódicamente, siempre que fuera necesario.

Información
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El empresario deberá informar a los trabajadores de todo lo relativo a:
−

Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo.

−

Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos a que estén
expuestos.

Las medidas de emergencia, primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los
trabajadores.
La información a los representantes de los trabajadores deberá realizarse en los términos
establecidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
En el Plan de Seguridad se deberá contemplar la forma de llevar a cabo esta formación e
información así como las fases o periodos en que se va a realizar ésta.
−

B.5.7 Publicación del aviso previo
Los contratistas que en la fecha de entrada en vigor de la Orden TIN/1071/2010, esto es, el 2 de
mayo de 2010, realizaran trabajos en obras que tuvieran asignado número de aviso previo conforme
al derogado artículo 18 del Real Decreto 1627/1997, sólo deberán cumplimentar el modelo oficial del
anexo cuando deban comunicar alguna variación con el fin de mantener actualizada la comunicación
de apertura, consignando el número de aviso previo de la obra en la casilla correspondiente al
número de expediente.
Todas las referencias que en el ordenamiento jurídico se realicen al aviso previo en las obras de
construcción deberán entenderse realizadas a la comunicación de apertura.

B.5.8 Comunicación de apertura de centro de trabajo
En las obras de construcción incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las
obras de construcción, la comunicación de apertura del centro de trabajo deberá ser previa al
comienzo de los trabajos, deberá exponerse en la obra en lugar visible, se mantendrá
permanentemente actualizada en el caso de que se produzcan cambios no identificados inicialmente
y se efectuará únicamente por los empresarios que tengan la condición de contratistas conforme al
indicado Real Decreto. A tal efecto el promotor deberá facilitar a los contratistas los datos qeu sean
necesarios para el cumplimiento de dicha información.
Las referencias que en el ordenamiento jurídico se realicen al aviso previo en las obras de
construcción deberán entenderse realizadas a la comunicación de apertura.

B.5.9 Prevención de riesgos de daños a terceros
Tanto los contratistas como los subcontratistas deberán tener en cuenta lo establecido en este
apartado.
Deben adoptarse las medidas preventivas y de protección necesarias para evitar que el
desarrollo de los trabajos propios de la obra puedan causar daños, personales o materiales, a
terceros.
Una de las principales medidas a adoptar es la instalación de marquesinas de 1,5 m. de altura.

B.5.10 Documentación sobre seguridad a disponer en la obra
− Comunicación de apertura de centro de trabajo.
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente deberá ser
previa al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan la
consideración de contratistas.
La comunicación de apertura incluirá el plan de seguridad y salud
− Plan de Seguridad y Salud.
El plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente de la dirección
facultativa.
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−

TC-1 Boletín de Cotización al Régimen General de la Seguridad Social, con inclusión de
modelo TC-2 abreviado.

−

Comunicación de apertura de centro de trabajo.

− Libro de visitas.
Las empresas están obligadas a tener un Libro de Visitas en cada centro de trabajo y a
disposición de los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los funcionarios
técnicos habilitados.
Dicha obligación alcanza, asimismo, a los trabajadores por cuenta propia.
La obligación que se acaba de referenciar venía impuesta por el artículo 14.3 de la Ley 42/1997,
de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la Ley 14/2013, de
27 de septiembre, de medidas de apoyo a los emprendedores y su internacionalización ha modificado
este precepto y el Libro de Visitas "físico" ha sustituido por uno electrónico disponiendo literalmente
ese apartado lo siguiente: "La Autoridad Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
pondrá a disposición de las empresas, de oficio y sin necesidad de solicitud de alta, un Libro de
Visitas electrónico por cada uno de sus centros de trabajo, en el que los funcionarios actuantes, con
ocasión de cada visita a los centros de trabajo o comprobación por comparecencia del sujeto
inspeccionado en dependencias públicas que realicen, extenderán diligencia sobre tal actuación".
− Libro de incidencias.
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de Seguridad y
Salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto.
El libro de incidencias será facilitado por:
a) El colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y
salud.
b) La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las
administraciones públicas.
El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera
necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán
acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores
autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las
empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los
órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las administraciones
públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en él, relacionadas con los fines que al libro
se le reconocen.
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la
dirección facultativa estará obligado, a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente,
deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los
trabajadores de éste.
− Libro de Órdenes y Asistencias.
El director de obra debe consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones
precisas para la correcta interpretación del proyecto.
− Libro de subcontratación.
Cada contratista deberá disponer de un Libro de Subcontratación.
En dicho libro, que deberá permanecer en todo momento en la obra, se deberán reflejar:
•

por orden cronológico, desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las
subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y
trabajadores autónomos.

•

su nivel de subcontratación y empresa comitente.
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•

el objeto de su contrato.

•

la identificación de la persona que ejerce las facultades de organización y dirección de
cada subcontratista y, en su caso, de los representantes legales de los trabajadores de
ésta.

•

las respectivas fechas de entrega de la parte del plan de seguridad y salud que afecte a
cada empresa subcontratista y trabajador autónomo.

•

las instrucciones elaboradas por el coordinador de seguridad y salud para marcar la
dinámica y desarrollo del procedimiento de coordinación establecido.

las anotaciones efectuadas por la dirección facultativa sobre su aprobación de cada
subcontratación excepcional.
Al Libro de Subcontratación tendrán acceso el promotor, la dirección facultativa, el coordinador
de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos
intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral
y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución
de la obra.
•

− Concierto de prestación de actividad preventiva con un servicio de prevención ajeno.
El concierto en que se haya contratado la prestación de la actividad preventiva con un servicio de
prevención ajeno.
−

Acreditación por las subcontratas de
correspondiente servicio de prevención.

la

suscripción

−

Certificación de formación e información a los trabajadores.

del

concierto

con

el

− Certificados de aptitud de los trabajadores.
Obtenidos tras la práctica de los correspondientes reconocimientos médicos.
−

Certificación de entrega de los equipos de protección individual.

−

La designación del recurso preventivo para requerirle su presencia.

− La constitución del comité de Seguridad y Salud.
El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la
consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos.
Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que
cuenten con 50 o más trabajadores.
El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el empresario
y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra.
−

Actas de reuniones de coordinación.

Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad
de los trabajadores:
El empresario realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los
trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas.
−

B.5.11 Documentación de máquinas y equipos de trabajo
Tanto los contratistas como los subcontratistas deberán tener en cuenta lo establecido en este
apartado.
− Autorización para uso de la maquinaria.
Debe hacerse constar el nombre del trabajador autorizado para el uso de la maquinaria, con
identificación de la empresa a la que pertenece el trabajador y la máquina empleada con su
correspondiente número de matrícula.
− Verificación y mantenimiento de los equipos de trabajo.
Debe acreditarse que la verificación y el mantenimiento de los equipos de trabajo se han llevado
a cabo conforme al manual de instrucciones del fabricante.
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− Certificado de entrega de los equipos de protección individual.
Debe acreditarse que al trabajador le han sido entregados los equipos de protección individual y
que ha recibido la información sobre su uso y mantenimiento.
− Manuales de uso y mantenimiento del fabricante de los equipos de trabajo.
Las instrucciones del fabricante indicarán el uso y mantenimiento de los equipos de trabajo.
− Comprobaciones de los equipos de trabajo.
Aquellos equipos de trabajo cuya seguridad dependa de sus condiciones de instalación se
someterán a una comprobación inicial, tras su instalación y antes de la puesta en marcha por primera
vez de los equipos. Posteriormente, después de cada montaje en un nuevo lugar o emplazamiento,
se someterán a una nueva comprobación con objeto de asegurar la correcta instalación y el buen
funcionamiento de los mismos.
Los resultados de las comprobaciones deberán documentarse y estar a disposición de la
autoridad laboral. Dichos resultados deberán conservarse durante toda la vida útil de los equipos.
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C NORMATIVA APLICABLE
Normativa de construcción
OM de 20 de mayo de 1952 , por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en la
industria de la construcción
RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.
Resolución de 1 de agosto de 2007, por la que se ordena la publicación y registro del IV
Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.
Ley de prevención y desarrollo reglamentario
Ley 31/1995 de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
RD 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de
Prevención.
RD 400/1996, de 1 de marzo, sobre aparatos y sistemas de protección para uso en
atmósferas potencialmente explosivas.
RD 413/1997, de 21 de marzo, sobre protección operacional de los trabajadores externos
con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona controlada.
RD 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.
RD 487/1997, de 14 de abril , sobre disposiciones mínimas relativas a la manipulación
manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares para los trabajadores.
RD 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas sobre la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual.
RD 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
RD 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
RD 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
RD 681/2003, de 12 de junio, sobre disposiciones mínimas de protección contra los riesgos
derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.
RD 1311/2005, de 4 de noviembre , sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones
mecánicas.
RD 286/2006, de 10 de marzo , sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con al exposición al ruido.
RD 396/2006, de 31 de marzo , por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
RD 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
RD 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión.
Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas
Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. (Derogado)
RD 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias ITC-LAT 01 a 09.
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RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades
empresariales.
Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Reglamento de los
Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios
de prevención.
Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de
autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan
dar origen a situaciones de emergencia.
Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de
enfermedades profesionales en el sistema de la seguridad social y se establecen criterios para su
notificación y registro.
Normas sobre seguridad de los materiales y máquinas
OM de 23 mayo de 1977, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos elevadores para
obras. (Derogada)
RD 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y de
manejo.
RD 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de
la Directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
sobre máquinas. (Derogado)
RD 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno
debidas a determinadas máquinas al aire libre.
RD 836/2003, de 27 de junio. Aprueba la ITC MIE-AEM 2, relativa a grúas torre para obras u
otras aplicaciones.
RD 837/2003, de 27 de junio. Aprueba la ITC MIE-AEM 4, relativa a grúas móviles
autopropulsadas.
RD 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de
resistencia frente al fuego.
RD 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a
presión y sus instrucciones técnicas complementarias.
RD 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la
directiva del parlamento europeo y del consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se
modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprob
RD 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de explosivos.
RD 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.
RD 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
RD 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
RD 563/2010, de 7 de mayo, Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.
Normas relativas a las condiciones técnicas de los edificios
Ley 38/1999, 5 de noviembre , de Ordenación de la Edificación (LOE).
RD 314/2006, 17 de marzo , que aprueba el Código Técnico de la Edificación.
RD 1371/2007, de 19 de octubre , se ha aprobado el documento básico "DB-HR Protección
frente al ruido del Código Técnico de la Edificación".
D. 3565/1972, "Normas Tecnológicas de Edificación" (NTE)
RD 1027/2007, de 20 de julio, Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios.
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Subcontratación en construcción
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción.
RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
Normas UNE
UNE-EN 12810-1 Andamios de Fachada de componentes prefabricados. Parte 1.
UNE-EN 12810-1 Andamios de Fachada de componentes prefabricados. Parte 2.
UNE-EN 12811-1 Equipamiento para trabajos temporales en obra. Parte 1. Andamios
requisitos de comportamiento y diseño general.
UNE-EN 12811-2 Equipamiento para trabajos temporales en obra. Parte 2. Información
sobre los materiales.
UNE-EN 12811-3 Equipamiento para trabajos temporales en obra. Parte 3. Ensayo de
carga.
UNE-EN 1808 Requisitos de seguridad para plataformas de nivel variable.
UNE-EN 1263-1 Redes de seguridad. Parte 1. Requisitos de seguridad, métodos de ensayo.
UNE-EN 1263-2. Redes de seguridad. Parte 2. Requisitos de seguridad para la instalación
de redes de seguridad.
UNE-EN 13374. Sistemas provisionales de protección de borde.
UNE-EN 81652:2013. Redes de seguridad bajo forjado. Requisitos de seguridad y métodos
de ensayo.
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D PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
CARACTERÍSTICAS, UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS,
EQUIPOS Y MEDIOS AUXILIARES
1. CONDICIONES GENERALES
La maquinaria a utilizar en obra deberá cumplir con las disposiciones vigentes sobre la materia
con el fin de establecer los requisitos necesarios para obtener un nivel de seguridad suficiente, de
acuerdo con la práctica tecnológica del momento y a fin de preservar a las personas y los bienes de
los riesgos de la instalación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de las máquinas.
−

Toda máquina de nueva adquisición deberá cumplir en origen las condiciones adecuadas a
su trabajo, tanto de tipo operativo como de seguridad y se exigirá a su fabricante la
justificación de su cumplimiento.

−

Toda máquina o equipo deberá ir acompañada de un manual de instrucciones extendido por
su fabricante o, en su caso, por el importador. En dicho manual, figurarán las características
técnicas y las condiciones de instalación, uso y mantenimiento, normas de seguridad y
aquellas otras gráficas que sean complementarias para su mayor conocimiento. De este
manual se exigirá una copia cuyo texto literal figure en el idioma castellano.

−

Toda máquina llevará una placa de características en la cual figurará, al menos, lo siguiente:
Nombre del fabricante, año de fabricación y/o suministro, tipo y número de fabricación,
potencia y contraseña de homologación, si procede.

−

Esta placa será de material duradero y estará fijada sólidamente a la máquina y situada en
zona de fácil acceso para su lectura una vez instalada.

−

Antes del empleo de máquinas que impliquen riesgos a personas distintas a sus usuarios
habituales, habrán de estar dispuestas las correspondientes protecciones y señalizaciones.

−

Si como resultado de revisiones e inspecciones de cualquier tipo, se observara un peligro
manifiesto o un excesivo riesgo potencial, de inmediato se paralizará la máquina en cuestión
y se adoptarán las medidas necesarias para eliminar o reducir el peligro o riesgo. Una vez
corregida, deberá someterse a nueva revisión para su sanción.

−

La sustitución de elementos o de piezas por reparación de la máquina se harán por otras de
igual origen o, en su caso, de demostrada y garantizada compatibilidad.

−

Los órganos móviles o elementos de transmisión en las máquinas estarán dispuestos o, en su
caso, protegidos de modo que eliminen el riesgo de contacto accidental con ellos.

−

La estructura metálica de la máquina fija estará conectada al circuito de puesta a tierra y su
cuadro eléctrico dispondrá de un interruptor magnetotérmico y un diferencial, en el caso de
que este cuadro sea independiente del general.

−

Las máquinas eléctricas deberán disponer de los sistemas de seguridad adecuados para
eliminar el riesgo de contacto eléctrico o minimizar sus consecuencias en caso de accidente.
Estos sistemas siempre se mantendrán en correcto estado de funcionamiento.

−

Las máquinas dispondrán de dispositivos o de las protecciones adecuadas para evitar el
riesgo de atrapamiento en el punto de operación, tales como: resguardos fijos, apartacuerpos,
barras de paro, autoalimentación, etc.

Para el transporte exterior de las máquinas se darán las instrucciones precisas, se arbitrarán
los medios adecuados y se cumplirán las normativas que los órganos oficiales intervinientes
tengan dictadas y afecten al transporte en cuestión.
El montaje de las máquinas se hará siempre por personal especializado y dotado de los medios
operativos y de seguridad necesarios.
−

−

En la obra existirá un libro de registro en el que se anotarán, por la persona responsable,
todas las incidencias que implique el montaje de las máquinas, uso, mantenimiento y
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reparaciones, con especial incidencia en los riesgos que sean detectados y en los medios de
prevención y protección adoptados para eliminar o minimizar sus consecuencias.
−

No se podrán emplear las máquinas en trabajos distintos para los que han sido diseñadas y
fabricadas.

−

El personal de manipulación, mantenimiento, conductores, en su caso, y personal de
maniobras deberán estar debidamente cualificados para la utilización de la máquina de que
se trate.

−

Será señalizado o acotado el espacio de influencia de las máquinas en funcionamiento que
puedan ocasionar riesgos.

−

El personal de mantenimiento será especializado.

2. GRÚA-TORRE
1. Características
Aparato electro-mecánico de izado de cargas suspendidas, constituido por una base fija sobre la
que se asienta la grúa propiamente dicha y cuerpo central o torre que puede ser fijo o móvil, lo que
diferencia la grúa-torre de la automontante, sobre el que se organiza la pluma y contrapluma.
Finalmente, en la contrapluma se encuentra contrapeso, así como en la base el primero estabiliza los
momentos producidos por las cargas, y el segundo estabiliza la pluma.

2. Ubicación
El emplazamiento de la grúa será elegido de manera tal que:
−

El espacio libre mínimo para el paso de personal, entre las partes más salientes de la grúa y
cualquier obstáculo, será de 0,6 m de ancho por 2,5 m de alto.

−

En ningún momento cualquier parte de la grúa, así como las cargas suspendidas, puede
entrar en contacto con líneas eléctricas, debiendo existir entre estas líneas y dichos
elementos un espacio de seguridad de 5 m, medido en su proyección horizontal y en las
peores circunstancias.

−

Si varias grúas se encuentran próximas entre sí, su situación se establece de forma que entre
las partes más salientes de pluma y mástil susceptibles de chocar haya una distancia mínima
de 2 m. La distancia vertical entre el elemento más bajo (gancho en posición alta o
contrapeso aéreo) de la grúa más elevada y el elemento más alto susceptible de chocar será
como mínimo de 3 m.

−

Deberán separarse de las zanjas o excavaciones en general, lo suficiente como para no
transmitir presiones a las paredes de éstas, lo cual se consigue situando la grúa fuera de su
talud natural.

3. Estabilidad
Debe estar garantizada por la resistencia del terreno, por los elementos de rodadura y elementos
de amarre y por la correcta ejecución de lastres y contrapesos.
−

El plano de emplazamiento y las características del terreno serán facilitados por la dirección
facultativa de la obra al técnico que realice el proyecto.

−

Los lastres y contrapesos se realizarán conforme a las indicaciones del fabricante.

−

El contrapeso y lastre puede ser metálico, de hormigón o de materiales a granel contenidos
en una caja metálica cerrada y se evitará la retención de agua de lluvia. Si el contrapeso y
lastre es de bloques, éstos deberán llevar de forma indeleble y legible indicación de su peso.
Se prohíben lastres y contrapesos líquidos, así como los de arena con humedad superior al
10%.

4. Elementos varios
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−

Las escalas con distancias a pared opuesta que superen 1 m deberán poseer aros
(espalderos) de protección, separados entre sí un máximo de 1,5 m con diámetro entre 60 y
70 cm.

−

A su vez, las escalas poseerán cada 10 m, como máximo, de un descansillo.

−

La altura de montaje será la autoestable fijada por el fabricante; en el caso de superarla, se
debe arriostrar la grúa tal como indique el fabricante y bajo control técnico.

−

Los cables de la grúa no tendrán nudos, ni empalmes, ni roturas de hilos que superen el 10%.

−

Poseerán limitadores de:
•

Fin de carrera superior e inferior.

•

Fin de carrera en giro.

•

Par máximo.

•

Cargas.

•

Paragolpes final recorrido del carro.

−

En flecha y contraflecha habrá cables de seguridad (fiador).

−

Poseerán alarmas:
•

Sonora, en movimiento.

•

Anemómetro con sirena al superar el viento los 50 km/hora.

−

Gruista: Tendrá más de 18 años, condiciones psicosomáticas adecuadas, haber sido
sometido a examen médico y psicotécnico previo a su designación, poseer instrucción
profesional suficiente con base de estudios primarios y reconocida profesionalidad.

−

Habrá un extintor polivalente.

5. Toma de tierra
−

Deben conectarse a tierra las masas metálicas, cualquiera que sea la tensión de
alimentación. Esta toma se realizará mediante un conductor especial. Además, los carriles de
rodadura se conectarán eléctricamente a tierra. Los tramos de los carriles se unirán
eléctricamente y cada extremo de la vía se unirá a tierra. Las secciones mínimas de las
uniones eléctricas serán de 35 mm2 para conductores en cobre.

6. Alimentación eléctrica
−

La alimentación eléctrica de la grúa debe pasar por un disyuntor diferencial con sensibilidad
mínima de 30 mA (0,3 A). UNE 58-101-80/II.4.2.

−

El conductor neutro puede ser utilizado como conductor de puesta a masa en la medida en
que lo esté a tierra. En este caso, este conductor debe ser estanco e identificable. UNE 58105-76/0.2.2.

7. Arriostramiento
−

Si la grúa supera la altura que permite el fabricante (altura autoestable), debe ser arriostrada
de acuerdo al diseño del fabricante, el cual habrá tenido en cuenta los esfuerzos de tracción,
compresión y torsión.

8. Protección contra el vuelco
−

Con el fin de evitar el vuelco en caso de descarrilamiento, los aparatos irán dotados de
apoyos a una altura máxima de 2 cm por encima del carril, capaces de soportar los esfuerzos
a los que serán sometidos.

−

Si se considera necesario, para evitar el descarrilamiento, deberán ser portadores los
aparatos de quitapiedras.

9. Prohibiciones
−

Se prohíbe utilizar la grúa para transporte de personal.
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−

Se prohíbe que hagan de gruistas personas que no cumplan con lo legislado al efecto.

−

Se prohíbe subirse sobre la carga o suspenderse del gancho o eslinga.

−

Se prohíbe dejar cargas suspendidas.

−

Se prohíbe transportar cargas encima de los trabajadores.

10. Utilización
−

Cuando la velocidad del viento supere los 60 km/hora es prudente paralizar el trabajo de
izado, dado que no se pueden controlar las cargas con seguridad.

−

No deben ser accionados manualmente los contactores o inversores del armario eléctrico de
la grúa. En caso de avería, debe llamarse a personal especializado.

−

Nunca se pasará la carga sobre los operarios.

−

No se dejará caer el gancho de la grúa al suelo.

−

No se permitirá arrancar o arrastrar con la grúa objetos fijos en el suelo o de dudosa fijación
ni hacer tracciones oblicuas.

−

No se permitirá hacer elevaciones de personas.

−

No se harán maniobras simultáneas. Los movimientos a seguir, serán los siguientes:
•

Izado de las cargas.

•

Orientación de la flecha.

•

Colocación de la carga sobre la vertical del punto de descarga.

•

Descenso de la carga.

•

Apoyo de la carga en el punto de llegada.

−

Cuando la pluma trabaje fija, se le instalarán las mordazas de inmovilización.

−

No se dejará el aparato de izar con carga suspendida, excepto la específica para garantizar el
estiramiento del cable.

−

A fin de evitar el retorcimiento del cable de elevación, se procurará alternar la orientación de
las vueltas de la pluma.

−

La distancia a una línea eléctrica de alta tensión será tal que teniendo en cuenta las
oscilaciones del cable (aproximadamente 30 º más el vuelo de la carga que se eleve
(aproximadamente 3,5 m), permanezca una distancia de seguridad de 5 m. En caso de anda,
se deben instalar pantallas a la distancia mencionada que impida que la carga se introduz-ca
en el espacio de seguridad citado.

11. Mantenimiento/conservación
−

Los usuarios de los elementos de elevación tendrán la obligación de mantener o, en su caso,
contratar el mantenimiento de las máquinas de tal forma que se conserven las condiciones de
seguridad exigidas.

−

Revisiones según especificación de la Norma UNE 58-101-80, Parte III:

1. Antes de ser utilizado por primera vez
Todo nuevo aparato de izar será detenidamente revisado y ensayado por personas
especializadas, consignando el resultado de la revisión, así como, en su caso, las reparaciones
necesarias en el Libro de Registro. Estas pruebas, igualmente, se repetirán cada vez que estos
aparatos sean objeto de traslado, modificaciones o reparaciones y cuando estuviesen paradas un
tiempo superior a tres meses.
2. Diariamente
El gruista, antes de iniciar su trabajo, deberá verificar:
−

el estado de la vía,
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−

el aplomado de la grúa,

−

el comportamiento del lastre y contrapeso,

−

el nivel del aceite,

−

los dispositivos de seguridad (arriostrar la grúa si es necesario y colocar mordazas),

−

el arrollamiento del cable en el tambor y los accesorios de elevación,

−

poner la grúa en veleta después del trabajo.

3. Todas las semanas o cada quince días
−

Verificar los cables, controlando el número de hilos rotos, desenganchando aquellos que
superen la rotura en un 10% en distancia de 8 veces el diámetro,

−

verificar la tensión del cable del carro,

−

verificar la apretura de los tornillos de la estructura,

−

verificar el reglaje de los frenos.

4. Mensualmente
−

Verificar todos los bulones,

−

verificar la holgura de los engrases exteriores,

−

verificar el buen funcionamiento del limitador de carga de par máximo.

5. Cada tres meses
−

Verificar antes de su nueva puesta en servicio, las grúas que hayan permanecido en la
condición de fuera de servicio durante un período de tiempo superior a tres meses.

6. Cada cuatro meses
Se realizará al menos una revisión a fondo de los cables, cadenas, cuerdas, poleas, frenos y de
los controles eléctricos y sistemas de mando, así como, en general, de todos los elementos de los
aparatos de izar, y con especial atención a:
−

engrasar todas las articulaciones de montaje,

−

controlar el desgaste de los engrases exteriores,

−

controlar el desgaste de las poleas,

−

verificar los frenos de todos los motores.

7. Cada dos años
Las grúas cuya instalación se mantenga en el mismo emplazamiento durante un tiempo
prolongado deberán someterse a una inspección extraordinaria cada dos años, contados desde la
puesta en servicio.

12. Inspecciones oficiales
Se realizarán, según se menciona en la ITC-MIE-AEM2:
−

A los cuatro años del primer montaje y posteriormente, cada tres años.

−

Anualmente cuando sobrepasen los límites siguientes de vida oficial de la grúa:
•

Grupo I: 9 años.

•

Grupo II: 10 años.

• Grupo III: 14 años.
La profesionalidad del gruista es la mejor protección de una grúa. Tal profesionalidad debe ser
debidamente testificada antes de comenzar a trabajar. Además el gruista deberá haber superado el
reconocimiento médico mencionado en la ITC y Norma UNE.
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3. PALA CARGADORA
1. Características
−

Máquina compuesta de un tractor sobre orugas o neumáticos y equipada de una cuchara,
cuyo movimiento de elevación se logra mediante dos brazos laterales articulados.

−

Esta máquina está destinada especialmente para la realización de trabajos de movimientos
de tierras y cargas sólidas a granel.

−

La cuchara puede efectuar por sí misma un movimiento de rotación de cierta amplitud
alrededor de un eje horizontal, pudiendo alcanzar una inclinación negativa.

−

Todos los movimientos son mandados por cilindros hidráulicos.

2. Utilización
−

No trabajar en pendientes superiores al 50%.

−

En caso de contacto eléctrico con líneas de alta tensión, el conductor saltará de la cabina al
exterior de espaldas a ella con los pies juntos y continuará saltando de igual forma, es decir,
con los pies juntos, hasta la distancia de seguridad.

−

No transportará pasajeros.

−

La máquina tendrá el motor parado cada vez que el conductor deba salir de ella.

−

La zona de trabajo de la máquina estará acotada y balizada.

−

La velocidad de circulación en el interior de la obra, no superará los 20 km/hora.

−

Se prohibirá el acceso de personas a la cuchara para alcanzar un punto de trabajo.

−

El cucharón no se colocará por encima del borde superior de la cuchara.

−

Siempre que sea posible, se trabajará a favor del viento. La zona de trabajo se mantendrá
con la humedad necesaria para evitar polvareda.

−

En el caso de no poseer elementos suficientes de visibilidad que permitan el control del
entorno, se hará uso de otro operario que indique las operaciones de giro.

−

La circulación se hará con la cuchara en posición de traslado y con los puntales de sujeción
colocados, si el traslado es largo.

−

El conductor será siempre el portador de la llave de puesta en marcha. No la dejará nunca en
la máquina salvo cuando se encuentre él en ella.

−

En la extracción de material se trabajará siempre de cara a la pendiente.

−

En los trabajos de demolición, no se derribarán elementos que superen en altura los 2/3 de la
altura total del brazo de la máquina incluida la pala.

−

Cuando el maquinista abandone la máquina apoyará el equipo en el suelo, parará el motor,
pondrá el freno y retirará la llave de la puesta en marcha, que conservará en todo momento.

−

El maquinista deberá hacer uso de cinturón abdominal antivibratorio.

3. Mantenimiento/conservación
−

La máquina será portadora de la documentación para su mantenimiento-conservación, del
fabricante, importador o suministrador.

−

La revisión (tipo y número de veces) será la que fije el fabricante, importador o suministrador,
y estará actualizada en todo momento.

−

Diariamente se comprobarán los niveles y estanqueidad de juntas y manguitos, así como la
presión de los neumáticos y su estado, y, antes de iniciar la tarea diaria, se comprobará el
estado de los bulones y pasadores de la cuchara y articulaciones de los brazos laterales; al
final de la jornada se procederá a su lavado, especialmente las zonas de trenes motores y
cadenas cuando se empleen éstas, cuya tensión será controlada.

4. RETROEXCAVADORA
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1. Características
−

Máquina para el movimiento de tierras cuyo chasis portante sirve para los desplazamientos,
pudiendo ser instalada sobre equipo motriz de orugas, de neumáticos o de ruedas para raíl.

−

Lleva un conjunto motor que articula una serie de transmisiones accionadas mediante
sistema hidráulico y mecánico para la acción de la pala, que dispone, a su vez, de una
cuchara con la abertura hacia abajo, equipada con dientes intercambiables y cuchillas
laterales, montada en el extremo del brazo articulado en cabeza de pluma y, al mismo tiempo,
sobre la plataforma.

2. Utilización
−

En la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión, la distancia de la parte más saliente de
la máquina al tendido será como mínimo de 5 m. Si la línea está enterrada, se mantendrá una
distancia de seguridad de 1,50 m trabajando con martillo.

−

En general y salvo casos justificados, no se trabajará sobre pendientes superiores al 20% en
terrenos húmedos y al 30% en terrenos secos que sean deslizantes.

−

En caso de contacto eléctrico, el conductor saldrá de un salto, de espaldas a la máquina, con
los pies juntos, y continuará saltando, siempre con los pies juntos, hasta la distancia de
seguridad.

−

No se transportarán personas, salvo el conductor.

−

La máquina tendrá el motor parado cuando el conductor se encuentre fuera de ella.

−

La zona de trabajo de la máquina estará acotada y balizada.

−

Para las operaciones de giro, se dispondrá de los elementos antes mencionados para la
visibilidad, pues, en caso contrario, tendrá la ayuda de otro operario y señales a fin de evitar
golpes a personas o cosas.

−

Cuando se haya circulado por zonas encharcadas o se haya lavado el vehículo, deberá ser
comprobada la eficacia de los frenos antes de iniciar la tarea.

−

La circulación en el interior de la obra se realizará con cuidado, a velocidad que no supere los
20 km/hora.

−

Se colocará la cuchara en posición de traslado y, con los puntales de sujeción colocados, si el
desplazamiento es largo.

−

Los cristales de la cabina, deben ser irrompibles.

−

Cuando el maquinista abandone la cabina, debe apoyar la pala en el suelo, parar el motor y
colocar el freno, llevando consigo la llave.

−

Deberá trabajar siempre de cara a las pendientes.

3. Mantenimiento/conservación
−

La máquina será portadora de la documentación, para su mantenimiento-conservación, del
fabricante, importador o suministrador.

−

La revisión será la que marque el fabricante, importador o suministrador en los documentos
antes mencionados y deberá estar actualizada en todo momento.

−

Diariamente el maquinista que, obligatoriamente debe ser un auténtico profesional
confirmado, comprobará los niveles y estanqueidad de juntas y manguitos, así como la
presión de neumáticos y su catado. Diariamente el maquinista comprobará el estado de los
bulones y pasadores de fijación de la pluma, así como las articulaciones de ésta y de la
cuchara y, finalizada la tarea, procederá al lavado de la máquina, especialmente los trenes y
cadenas.

−

Cuando la retroexcavadora es de cadenas, se deberá tener en cuenta y anticiparse al
desgaste de las nervaduras en el patín, para lo que se soldará una barra de acero especial.
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−

Regularmente se medirá la tensión de la cadena por medio de la flecha que la forma en
estado de reposo con el punto medio entre la rueda superior delantera y la vertical al eje de la
rueda lisa (valor normal: entre 2,5 y 3 cm).

5. CAMIÓN HORMIGONERA
1. Características
Vehículo automotor utilizado para el transporte de hormigón fresco equipado con bombo
bicónico, que gira sobre un eje inclinado y reposa sobre el chasis del vehículo mediante soportes y
rodillos.
2. Utilización
Aquí, son de aplicación las medidas preventivas expresadas para las máquinas en general y los
camiones de transporte de materiales:
−

Antes de introducir el vehículo en una obra, se hará estudio general del lugar del terreno y de
la posible existencia de líneas eléctricas de alta tensión aéreas o de baja tensión, igualmente
aéreas.

−

A fin de evitar vuelcos, atropellos, deslizamientos, etc., las vías de circulación de la obra no
tendrán curvas pronunciadas ni pendientes de más del 16%.

−

Se utilizarán tablones o chapas de palastro para salvar irregularidades o zonas blandas del
terreno de paso.

−

Al borde de la excavación deberán colocarse topes que mantengan la distancia del camión a
la misma, como mínimo que sea igual a la altura de excavación.

−

Si se emplea cangilón para la distribución del hormigón a los tajos, ningún operario se debe
colocar entre la zona donde descansa el cubilote y el camión o paramento.

−

El cubilote debe asentarse en el terreno sobre dos tablones a modo de durmientes que eviten
el atrapamiento de los pies.

−

En caso de contacto con una línea aérea de alta tensión, el conductor debe saltar al exterior
de la cabina mediante salto de espaldas a la misma y con los pies juntos, continuando en
tierra saltando de igual forma hasta que se encuentre fuera de peligro.

−

La manipulación del canal de derrame del hormigón al tajo se deberá hacer con precaución,
prestando total atención a fin de evitar golpes contra dicho canal.

−

Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión hormigonera, el conductor deberá:
•

Poner el freno de mano.

•

Engranar una marcha corta.

•

Bloquear las ruedas con calzos, caso de ser necesario.

•

Retirar las llaves de contacto y enclavamiento que permanecerán siempre bajo su
custodia.

3. Mantenimiento/conservación
−

La máquina deberá ser portadora de la documentación del fabricante, importador o
suministrador en lengua castellana, donde se recojan las características de la máquina y
revisiones (en tiempo y en forma), debiendo encontrarse actualizada y revisada.

−

Periódicamente será necesaria la revisión de los mecanismos de la hélice a fin de evitar
pérdidas de hormigón en los desplazamientos.

−

Regularmente se revisará el apriete de tornillos en escaleras, aros quitamiedos, plataforma de
inspección de la tolva, barandilla, protecciones y engranajes, y transmisiones, al igual que sus
protecciones.

−

Diariamente se comprobarán los niveles y estanqueidad de juntas y manguitos.

6. HORMIGONERA
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1. Características
Máquina utilizada para la fabricación de hormigón o mortero previo mezclado de los
componentes que los integran, tales como áridos, cemento y agua, básicamente.
Se compone de chasis y recipiente cilíndrico que gira en un eje central graduable en inclinación,
movido por un motor, generalmente eléctrico, a través de co-rreas y piñón que engrana en una
corona instalada en el vientre del cilindro.
2. Utilización
−

El operario debe utilizar en todo momento el casco de seguridad y gafas, a fin de protegerse
de la proyección de partículas.

−

En tiempo lluvioso y cuando se haga la limpieza de la cuba, el operario hará uso del traje de
agua.

−

Nunca se introducirá la pala en la cuba cuando ésta se encuentre en marcha.

−

Cuando se hagan trasvases del cemento del silo o de los sacos a la hormigonera, será
utilizada mascarilla antipolvo.

−

La profesionalidad, la formación, el orden y el bien hacer, son las bases de la seguridad.

−

La zona de trabajo estará acotada, ordenada, libre de obstáculos y de elementos
innecesarios.

−

El mando de puesta en marcha y parada estará situado de forma fácil de localizar, de modo
que no pueda accionarse accidentalmente su puesta en marcha, que sea fácil de acceder
para su parada y no esté situado junto a órganos móviles que puedan producir atrapamiento.
Estará protegido contra el agua y el polvo.

−

Los órganos de transmisión, correas, poleas, piñones, etc., estarán protegidos y cubiertos por
carcasas.

−

Se establecerá un entablado de 2 x 2 metros para superficie de apoyo del operario, al objeto
de reservarlo de humedades e irregularidades del suelo.

−

Las hormigoneras estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo, para evitar los
esfuerzos y movimientos descontrolados.

3. Mantenimiento/conservación
−

El mantenimiento se realizará siempre con el motor parado.

−

Deberá aplicarse el mantenimiento que el fabricante, importador o suministrador indique en la
documentación que obligatoriamente debe entregar al empresario y éste pedir a los
anteriores, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley 31/1995.

−

Diariamente debe limpiarse la máquina, especialmente la cuba, a fin de evitar incrustaciones.

−

Protección de los elementos móviles (motor, correas, corona, piñón).

−

Puesta a tierra de masas metálicas.

−

Delimitación del entorno de trabajo de la hormigonera para evitar atrapamientos o golpes.

−

Prohibida la introducción de herramientas en la hormigonera mientras se encuentre en
funcionamiento.

−

Mangueras eléctricas protegidas (enterradas bajo tubo rígido o elevadas) con transmisión de
fase de tierra y con clavija homologada.

−

Al menos una vez a la semana se comprobará el funcionamiento completo de los dispositivos
de bloqueo del cubo, así como el estado de los cables y accesorios.

−

Se debe dividir mediante pared impermeable la zona eléctrica de la instalación de agua.

−

Dado el peligro que pueden suponer los contactos indirectos en esta máquina, sin duda debe
poseer conexión a un interruptor automático diferencial de sensibilidad 300 mA.

7. PLATAFORMAS ELEVADORAS MÓVILES DE PERSONAS
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1. Características
La plataforma elevadora móvil de personal (PEMP) es una máquina móvil destinada a desplazar
personas hasta una posición de trabajo, con una única y definida posición de entrada y salida de la
plataforma; está constituida como mínimo por una plataforma de trabajo con órganos de servicio, una
estructura extensible y un chasis. Existen plataformas sobre camión articuladas y telescópicas,
autopropulsadas de tijera, autopropulsadas articuladas o telescópicas y plataformas especiales
remolcables, entre otras.
Las PEMP se dividen en dos grupos principales:
−

Grupo A: Son las que la proyección vertical del centro de gravedad (c.d.g.) de la carga está
siempre en el interior de las líneas de vuelco.

−

Grupo B: Son las que la proyección vertical del c.d.g. de la carga puede estar en el exterior de
las líneas de vuelco.

−

En función de sus posibilidades de traslación, se dividen en tres tipos:

−

Tipo 1: La traslación sólo es posible si la PEMP se encuentra en posición de transporte.

−

Tipo 2: La traslación con la plataforma de trabajo en posición elevada sólo puede ser
mandada por un órgano situado en el chasis.

−

Tipo 3: La traslación con la plataforma de trabajo en posición elevada puede ser mandada por
un órgano situado en la plataforma de trabajo.

2. Utilización
En el uso de las plataformas elevadoras es necesario conocer y respetar siempre las
disposiciones legales de seguridad, así como las instrucciones del fabricante y del alquilador, en su
caso. Conviene no olvidar que las plataformas aéreas de trabajo están diseñadas y fabricadas para
elevar personas con sus herramientas manuales de trabajo, quedando prohibida la elevación de
cargas con estos equipos.
Hay que tener en cuenta que existen en el mercado diferentes modelos de plataformas
elevadoras cuya selección vendrá determinada por la actividad que se pretenda realizar. Las
instrucciones recogidas en el presente documento tienen un carácter de información general, siendo
necesario consultar las instrucciones del fabricante.
Algunas recomendaciones básicas de seguridad:
−

No elevar la plataforma con fuertes vientos, condiciones meteorológicas adversas, ni
haciendo uso de una superficie inestable o resbaladiza.

−

Nivelar perfectamente la plataforma utilizando siempre los estabilizadores cuando existan. En
estos supuestos no se deberá elevar la plataforma a menos que la base y las patas estén
correctamente instalados y los puntos de apoyo fijados en el suelo.

−

No mover la máquina cuando la plataforma esté elevada, salvo que esté específicamente
diseñada para ello.

−

No situar ni colgar ninguna carga que suponga un sobrepeso en ninguna parte de la máquina.

−

No alargar el alcance de la máquina con medios auxiliares. En particular, no situar escaleras
ni andamios en la plataforma o apoyados en ninguna parte de la máquina.

−

No alterar ni desconectar componentes de la máquina que puedan afectar su estabilidad y/o
seguridad. En particular, no reemplazar piezas importantes para la estabilidad por otras de
peso y especificaciones distintas. Use solamente piezas de recambio autorizadas por el
fabricante.

−

No sentarse, ponerse de pie o montarse en las barandillas de la cesta. Mantener en todo
momento una posición segura en la base de la plataforma. No salir de la plataforma cuando
ésta se encuentre elevada.

−

No subir o bajar de la plataforma con ésta en movimiento. No trepar nunca por los
dispositivos de elevación.
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−

Cuando se trabaje en altura, cuidar de mantener las distancias de seguridad con respecto de
las redes eléctricas de acuerdo con las regulaciones existentes.

−

Tener cuidado con los riesgos de choque, en particular cuando se tienen las manos en las
barandillas de la cesta.

−

En caso de disponer de cuadro de mandos en su base, en el manejo de la plataforma desde
ese punto, sepárese de la máquina para evitar que le dañe en su bajada.

−

Se prohibirán trabajos debajo de las plataformas, así como en zonas situadas por encima de
ellas, mientras se trabaje en dichas plataformas. En el suelo, la zona que queda bajo la
máquina y sus inmediaciones, se acotará para impedir el tránsito, con el fin de evitar la
posible caída de objetos y materiales sobre las personas.

−

No bajar la plataforma a menos que el área de debajo se encuentre despejada de personal y
objetos.

−

Vigilar y suprimir cualquier obstáculo que impida el desplazamiento o elevación, dejando
espacio libre sobre la cabeza.

−

No sujetar la plataforma ni los ocupantes a estructuras fijas para evitar su enganche.

−

Conducir con suavidad y evitar los desplazamientos con exceso de velocidad.

−

No dejar nunca la máquina desatendida o con la llave puesta para asegurarse de que no
haya un uso no autorizado.

−

Evitar el uso de plataformas con motor de combustión en lugares cerrados, salvo que estén
bien ventilados.

−

El uso de la máquina deberá quedar reservado al personal debidamente autorizado y
cualificado.

3. Mantenimiento/conservación
Antes de efectuar ajustes o reparaciones hay que desconectar la alimentación de todos los
controles y asegurarse de que todas las funciones estén bloqueadas contra algún movimiento
inesperado.
Los trabajos de mantenimiento se realizarán con la plataforma replegada, de no ser posible hay
que sostenerla con puntales, bloques o apoyos.
Desconectar las baterías cuando se da mantenimiento a los componentes eléctricos o al soldar.
Apagar el motor de combustión mientras se llenan los tanques de combustible.
Asegurarse de que las piezas y componentes de repuesto son idénticos o equivalentes a los
originales.
No intentar mover piezas pesadas sin la ayuda de un dispositivo mecánico.
En las labores de mantenimiento hay que quitarse los anillos, relojes de pulsera u otros artículos
de joyería; no usar ropa suelta, ni llevar el cabello largo suelto para evitar que queden enredados en
el equipo.
No alterar el equilibrio de la plataforma retirando contrapesos o partes del conjunto, porque ello
generaría inestabilidad en la máquina.
Se realizarán inspecciones periódicas de frecuencia anual de cada uno de los componentes de
la plataforma elevadora por técnico cualificado y acreditado.
1. Revisión de la máquina
Comprobar niveles, baterías (debe tenerse cuidado con las chispas de soldadura), partes
móviles, ruedas, neumáticos, controles y mandos.
El usuario efectuará una visión diaria para verificar la limpieza general, el buen estado de los
letreros adhesivos de seguridad, la constancia del manual del operador y el documento-registro de las
revisiones precedentes.
Se realizarán, a su vez, inspecciones periódicas de frecuencia mensual cuando así lo exijan las
condiciones ambientales adversas y la severidad y frecuencia de uso.
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2. Zona de trabajo
Verificar pendientes, obstáculos, socavones y otros impedimentos. Mantener limpia la zona de
trabajo y planificar los movimientos necesarios para el desarrollo de su labor.
Se deberá prestar una especial atención a la carga máxima que pueda soportar la superficie de
trabajo en función de sus características y del peso de la máquina.
3. Después del trabajo
Al finalizar el trabajo, debe apartarse la máquina convenientemente.
Mantener siempre limpia la plataforma de grasa y de aceite para evitar resbalones. Retirar toda
la suciedad y tener especial cuidado con el agua para evitar que puedan mojarse los cables y partes
eléctricas de la máquina.

8. VIBRADOR
1. Características
−

Los vibradores de origen eléctrico tendrán una protección de aislamiento eléctrico doble, de
grado 5, y figurará en su placa de características el anagrama correspondiente de que lo
posee.

−

El cable de alimentación estará protegido y dispuesto de modo que no presente riesgo al
paso de personas.

−

En los vibradores por combustibles líquidos se tendrá en cuenta el riesgo que se derive de la
inflamabilidad del combustible.

2. Utilización
−

El manejo del vibrador se hará siempre desde una posición estable sobre una base o
plataforma de trabajo segura, nunca sobre bovedillas o elementos poco resistentes.

−

Cuando el trabajo se realice en zonas de riesgo de caída de altura, se dispondrá de la
protección colectiva adecuada y, en su defecto, se hará uso correcto del cinturón de
seguridad de caída homologado.

−

El operario que maneje el vibrador hará uso de botas aislantes de goma, de caña alta y
suelas antideslizantes.

−

Nunca se deberá acceder a los órganos de origen eléctrico de alimentación con las manos
mojadas o húmedas.

3. Mantenimiento/conservación
−

Terminado el trabajo se limpiará el vibrador de las materias adheridas, previamente
desconectado de la red.

−

Se revisarán las conexiones de la manguera eléctrica a la máquina y a la clavija.

9. MÁQUINAS PARA EL BOMBEO DE HORMIGÓN
1. Características
Será necesario estudiar la accesibilidad del sistema al lugar de la obra, su estacionamiento en
lugares públicos y las incidencias sobre terceros, así como la influencia de los camiones-hormigonera
de suministro, adoptándose las medidas de protección, señalización y reservas.
Serán tenidas en cuenta (y suministrada esta información a la subcontrata de bombeo de
hormigón), las distancias horizontales y de altura máxima de suministro, procurándose el máximo
acercamiento al tajo.
2. Utilización
−

La máquina se asentará sobre base firme, regular y con la máxima horizontalidad posible. En
su disposición de trabajo, siempre estará fijada al suelo mediante sus estabilizadores
delanteros y traseros, dispuestos éstos sobre firme o durmientes repartidores.
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−

Los órganos alimentadores de hormigón para los medios de impulsión estarán protegidos
mediante rejilla que impida el acceso a ellos durante su funcionamiento.

−

Cuando se utilice mástil de distribución deberá prestarse especial atención a su radio de
influencia, tanto vertical como horizontal. Para este sistema es fundamental asegurar su
estabilidad en la base del vehículo que lo porta.

−

Para determinar los diámetros de la tubería de transporte, deberá ser tenida en cuenta la
tipología del árido, guardando para ello la relación del diámetro de la tubería siguiente:

Diámetro máximo árido rodado en mm

25

30

35

40

50

60

Diámetro máximo árido machacado en mm

20

25

28

30

35

45

Diámetro tubería transporte en mm

80

100

112

125

150

180

−

En el trazado de la red de tubería de transporte de bombeo se debe cumplir la relación
siguiente: 5H + D + 10C1 + 5C2 = 300 m donde una elevación H en metros, una distancia
horizontal D, C1 codos de abertura 90 º y C2 codos de abertura 135 º. Para más de 300 m o
más de una distancia equivalente dada por la fórmula anterior, es aconsejable el empleo de
una bomba-relevo que recoja el hormigón a través de un amasador.

−

El grupo de bombeo estará de acuerdo con las necesidades de hormigonado, lo cual
presupone conocer los siguientes datos:
•

Rendimiento útil deseado, en m3/h.

•

Capacidad de la tolva receptora, en litros.

•

Presión máxima en el hormigón, en kg/cm2.

•

Distancia máxima de bombeo, en metros.

•

Altura máxima de bombeo, en metros.

•

En caso de utilizar la pluma, campo de rotación y ángulo máximo de inclinación, en
grados.

−

Disponiendo el equipo para las prestaciones solicitadas, será cuestión de inicio para tratar su
seguridad en orden a sus funciones.

−

Para evitar anomalías en el funcionamiento y principalmente atascos en la red de distribución,
que puedan motivar riesgo de accidente, el hormigón a bombear ha de cumplir lo siguiente:

−

•

La consistencia deberá ser plástica o blanda con granulometría que comprenda bastantes
finos. Se utilizarán, a ser posible, áridos rodados, por presentar menor resistencia al roce
que los obtenidos por machaqueo mecánico.

•

Los hormigones tratados con aditivos que modifiquen sus propiedades en fresco, que les
dan mayor plasticidad, menor segregación y mayor docilidad, son más fáciles de
bombear.

•

El grado de firmeza de un cemento y su cantidad influyen en la docilidad del hormigón,
aumentando éste al incrementar aquellos valores. El hormigón para bombear debe ser
rico en cemento.

•

El tiempo de amasado, su correcta ejecución y la hormigonera son factores a tener en
cuenta para mejorar la docilidad del hormigón.

•

El valor de la medida de la consistencia con el cono de Abrams no será inferior a 6 cm.

Para poder obtener un normal funcionamiento y con motivo de evitar algún tipo de acción que
pueda ser origen de riesgo de accidente, será necesario tener en consideración lo siguiente
en cuanto al transporte y vertido del hormigón:
•

Se consigue mejor transporte con tuberías en rampas que con las tuberías en
pendientes, en las que los elementos gruesos se precipitan más rápido que el resto,
produciéndose una segregación que da lugar a obstrucciones en las tuberías y exige el
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desmontaje de la zona atascada para su correcta limpieza. Puede evitarse este
fenómeno con una granulometría y consistencia adecuadas del hormigón.
•

Cuando las temperaturas del ambiente sean altas es necesario proteger las tuberías o
regarlas periódicamente.

•

Cuando se detiene la bomba voluntaria o accidentalmente, durante algún tiempo, hay que
limpiar de inmediato y a fondo las canalizaciones.

•

Antes de iniciar el bombeo del hormigón se debe bombear mortero fluido, el cual ejerce
misión de lubricante para ayudar al posterior transporte y evitar atascos en las tuberías.

•

Al finalizar el bombeo de hormigón, antes de detener la bomba, se debe enviar a través
de la tubería una lechada de cemento y a continuación agua, frotándola después con la
bola de gomaespuma empujada por aire comprimido, para su total limpieza y procurando
que el agua de limpieza se drene antes de verterla a la red pública de saneamiento.

•

La velocidad media del hormigón bombeado en el interior de la tubería debe ser del orden
de 10 metros por minuto.

•

Se debe evitar al máximo la colocación de codos y, en caso necesario, procurar utilizar
los de menor cuantía.

•

Los vértices en los cambios de sentido de la tubería deben ser retacadas para evitar su
desplazamiento debido a la fuerza tangencial, que se produce como consecuencia de la
presión de trabajo, cuyo valor alcanza, según la bomba, 160 kg/cm2.

•

Para obtener un hormigón homogéneo conviene repartir la masa del hormigón al verterlo,
no depositando toda la masa en un punto en la confianza de que por sí misma vaya
escurriendo y rellenando el encofrado. Con ello se evita la segregación del agua y de los
finos y también se evitan sobrepresiones en los encofrados.

•

No se verterá el hormigón en caída libre desde altura considerable, ya que produce
inevitablemente la segregación y, además, presiones no controladas sobre los elementos
de encofrado, con lo que puede sobrevenir el derrumbe. El vertido debe hacerse desde
pequeña altura y en vertical.

•

No deberá arrojarse el hormigón, una vez vertido, con pala a gran distancia o distribuirlo
con rastrillos o hacerlo avanzar más de 1 m dentro de los encofrados. Además de
problemas de disgregación, puede existir riesgo de salpicadura y atropello.

−

Es necesario ejecutar los encofrados bajo estas premisas. Los encofrados improvisados
pueden ser origen de derrumbes o colapso, con graves daños personales o materiales.

−

La operación de vertido de hormigón, sea cual fuere su sistema, viene condicionada por los
medios auxiliares a utilizar: plataformas, andamios, tolvas, cubas, etc. Todos ellos deberán
ser los adecuados para el trabajo concreto y estar en buenas condiciones de uso.

−

Todos los elementos móviles que presenten riesgo de atrapamiento estarán protegidos
mediante resguardos. Los de sistema hidráulico poseerán dispositivos de seguridad que
impidan la caída brusca del elemento por ellos accionado.

3. Mantenimiento/conservación
−

Se procederá a la limpieza del sistema una vez finalizado el trabajo de bombeo. Las materias
adheridas y el resto de éstas en operaciones sucesivas son origen de deterioro del sistema,
obstrucciones, reventón de conducciones, etc., cuyo alcance puede originar daños
personales.

−

Se procederá al lubricado de la red de tubería mediante lechada de mortero antes de iniciar el
bombeo de hormigón.

−

Se prestará especial atención al desgaste de las piezas debido al roce del hormigón,
sustituyéndolas en su caso.

−

Los sistemas hidráulicos serán vigilados con asiduidad.

−

Las uniones de tuberías serán revisadas en cada puesta.

___________________________________________________________________
19014u MILLORA DE L’ACCECIBILITAT DE LA VORERA LA RIERA DE SANT CUGAT Estudio de Seguridad y Salud Página 121

19014u MILLORA DE L’ACCECIBILITAT DE LA VORERA LA RIERA DE SANT CUGAT
Estudio de Seguridad y Salud

−

Se establecerá un programa de revisión general y se fijará una asiduidad de revisión
completa al menos semestral.

4. Cuestiones a tener en cuenta por el personal que utilice el sistema.
−

El personal de manejo deberá estar especializado en la máquina y adiestrado en los
movimientos, verticales y horizontales, necesarios para alcanzar el punto de vertido.

−

El personal, en el bombeo de hormigón, debido a la suciedad de este trabajo, deberá hacer
uso de ropa de trabajo adecuada.

−

Utilizarán los EPI necesarios para evitar el contacto directo con el hormigón: guantes, botas
de caña alta y gafas protectoras contra salpicaduras.

−

Ante el riesgo de caída o de proyección violenta de objetos sobre la cabeza o de golpes, será
obligatorio el uso del casco protector de seguridad.

−

En los trabajos de altura con riesgo de caída serán obligatorias las adecuadas protecciones
colectivas o, en su defecto, será preceptivo el uso de cinturón de seguridad, teniendo en
cuenta el punto de anclaje y su resistencia.

−

Se deberá cuidar el orden y limpieza correctos, de acuerdo con la generalidad de la obra y el
desarrollo puntual de esta fase de trabajo.

−

Se delimitarán las zonas de vía pública que puedan ser afectadas por la instalación y
ejecución del bombeo de hormigón.

−

La distribución de los distintos elementos que componen la instalación de bombeo se
efectuará de forma que no comprometa la estabilidad ni integridad física de las personas.

−

Cuando se produzca atasco en la red, se paralizará de inmediato el bombeo y se procederá
al desmontaje y desatasco del tramo correspondiente, teniendo en cuenta, con anterioridad,
reducir la presión a que está sometida la tubería.

−

En la operación de limpieza es obligatorio disponer en el extremo de la salida la pieza
llamada “recupera-bola” a modo de bozal. El personal deberá permanecer fuera de la línea de
proyección de la bola de limpieza, aun cuando se utilice el bozal.

−

Se hará uso correcto de todos los elementos de instalación, no improvisando, como puede
ser, a título de ejemplo, la sustitución de la bola de limpieza por un trozo cualquiera de
gomaespuma.

−

Para la operación de vertido, el manejo de la punta de manguera se realizará al menos por
dos operarios auxiliándose de cuerdas tirantes para su gobierno y para evitar, de esta forma,
el efecto látigo que pueda producir la presión en la manguera.

10. SIERRA DE DISCO TRONZADORA
1. Características
−

Máquina ligera, utilizada para el corte y preparación de piezas especiales de ladrillo, corte de
mármol y toda clase de elementos duros, utiliza la vía húmeda y, por tanto, eleva el peligro de
toda sierra por contactos eléctricos indirectos.

2. Utilización
−

La máquina debe ser utilizada sólo y exclusivamente por personal experto y autorizado.

−

Antes de proceder a cortar una pieza, debe ser examinada.

−

No deberá ser utilizado disco de diámetro superior al que permite el resguardo instalado.

−

Antes de utilizar la máquina debe comprobarse el perfecto afilado del útil, su fijación y la
profundidad del corte deseado.

−

El disco debe ser desechado cuando se haya reducido 1/5.

−

El disco utilizado se corresponderá con las revoluciones de la máquina.

−

Se regularán correctamente los dispositivos de protección.
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−

Se comprobará el eje de giro del disco de corte y de las condiciones de trabajo de la hoja.

−

Carcasa de protección de elementos móviles (disco, poleas, etc.)

−

El funcionamiento del chorro de agua es fundamental para, además de enfriar el disco,
eliminar gran parte del polvo que se origina en el corte, por tanto, debe ser revisado su
funcionamiento.

−

Los operarios deben usar gafas, mascarilla, guantes impermeables, mandil impermeable,
botas impermeables y protectores auditivos.

−

El interruptor de corriente debe estar protegido y ser estanco. Estará situado cerca del punto
de trabajo, pero que no pueda ser accionado de modo fortuito.

−

El operario que maneje la máquina deberá estar cualificado para ello y será, preferiblemente,
fijo en este trabajo.

3. Mantenimiento/conservación
−

Como mínimo, se comprobarán semanalmente las condiciones en que se encuentra el
disyuntor.

−

La disposición y funcionamiento de todas las protecciones de seguridad serán revisadas
periódicamente.

11. SIERRA CIRCULAR
1. Características
−

Máquina ligera, compuesta de mesa fija con una ranura en el tablero que permite la acción de
un disco de sierra, un motor y un eje porta-herramientas.

−

La transmisión puede ser por correa o fija (directamente del motor al disco); en el caso
anterior, puede ser regulable, circunstancia que no es posible en el segundo.

2. Utilización
−

La máquina debe ser utilizada sólo y exclusivamente por personal experto y autorizado.

−

Antes de proceder a cortar una madera, debe ser exa-minada a fin de comprobar si posee
puntas, clavos o nu-dos saltadizos que deberán ser eliminados.

−

No deberá ser utilizado disco de diámetro superior al que permite el resguardo instalado.

−

El punto de corte estará siempre protegido mediante la carcasa cubredisco, regulada en
función de la pieza a cortar. Bajo ningún concepto deberá eliminarse esta protección.

−

Para el corte de madera, a la salida del disco se dispondrá un cuchillo divisor regulable,
también son recomendables otras protecciones, tales como: guías de longitud, empujadores
frontales, laterales, etc.

−

Antes de utilizar la máquina debe comprobarse el perfecto afilado del útil, su fijación, la
profundidad del corte deseado y la distancia del cuchillo divisor.

−

Es conveniente aceitar la sierra de vez en cuando para evitar que se desvíe al encontrar
cuerpos duros o fibras retorcidas.

−

Nunca se empujará la madera con los dedos pulgares extendidos.

−

El disco debe ser desechado cuando se haya reducido 1/5.

−

El disco utilizado se corresponderá con las revoluciones de la máquina.

3. Mantenimiento/conservación
−

Todas las operaciones de mantenimiento, reparación o limpieza se harán a máquina parada y
desconectada de la red eléctrica y siempre por personal cualificado.

−

Se regularán correctamente los dispositivos de protección.

−

Se comprobará el eje de giro del disco de corte y de las condiciones de trabajo de la hoja.
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−

Como mínimo, se comprobarán semanalmente las condiciones en que se encuentra el
disyuntor.

12. PISTOLA IMPULSADORA FIJACLAVOS O CLAVADORA
1. Características
−

Es una herramienta utilizada para la fijación de piezas de diversos tamaños, necesarias para
el anclaje de tuberías, conductos, etc., y cuya fuerza propulsora es generada por una carga
explosiva.

−

Existen dos clases:
1. De impulsión directa: cuando los gases de la carga explosiva clavan directamente en
elemento de fijación. El clavo y la carga explosiva se introducen por el extremo posterior
del cañón; con el aparato descargado y desmontado en posición de carga, es posible
mirar a través del cañón.
2. De impulsión indirecta: en los que una masa transmite a la pieza a fijar la energía cinética
originada en la explosión. Por la acción de la energía cinética la velocidad de salida del
proyectil disminuye parcialmente; a este tipo de impulsión se le denomina también de
velocidad reducida. La carga explosiva se introduce por la parte posterior y el clavo por la
boca del cañón; con el aparato descargado y desmontado en posición de carga, no es
posible la visión a lo largo del cañón por impedirlo la buterola.

−

Aunque evidentemente las pistolas de tiro o impulsión indirecta son menos peligrosas que las
de tiro directo, no obstante es indispensable respetar un determinado número de reglas de
seguridad en el manejo de estas herramientas.

2. Utilización
Se seguirán cuidadosamente las instrucciones del fabricante, especialmente en lo referente a:
−

Normas a seguir cuando el cartucho no haya hecho explosión tras un disparo. Si la carga no
explosiona, se mantendrá el cañón apoyado contra la superficie de trabajo en posición de tiro,
rearmando la herramienta y realizando el disparo. Si la carga explosiva o impulsor falla por
segunda vez, se mantendrá la pistola al menos durante 20 segundos en la posición de
trabajo; el operario esperará dos minutos antes de quitar la carga. Transcurrido este tiempo
para quitar la carga, el cañón no será dirigido hacia uno mismo o a otras personas
manteniéndose en posición oblicua hacia el suelo y alejado del cuerpo del trabajador.

−

Uso de protectores-base para cada caso concreto.

−

Elección de cartucho y tipo de clavos para cada material-base en el que clavar. Para ello se
comprobará, previamente, el citado material base y su espesor.

−

No debe usarse en recintos en los que pueda haber vapores explosivos o inflamables.

−

No se efectuarán fijaciones a menos de 10 cm del borde de elementos de hormigón o fábricas
sin reforzar.

−

Cuando el operario no la utilice, tendrá siempre la herramienta con el cañón hacia abajo.

−

El operario utilizará gafas con montura y oculares contra impactos y aquellas otras que sean
necesarias según el trabajo a desarrollar.

−

El operario tendrá al menos 18 años, estará cualificado, es decir, conocerá perfectamente el
uso del aparato, las instrucciones facilitadas por el fabricante y las medidas de seguridad a
tomar, asimismo será capaz de desmontarla para su limpieza y posterior montaje.

3. Mantenimiento/conservación
−

Se limpiará según el número de fijaciones y en función de lo que estipula el fabricante, pero al
menos una vez por semana.

−

La limpieza se realizará según determine el fabricante para cada modelo.

−

Es conveniente que la herramienta sea sometida una vez al año, a revisión por el fabricante.
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13. EQUIPO DE SOLDADURA ELÉCTRICA POR ARCO
1. Características
−

La soldadura al arco es un proceso de unión de metales por calentamiento con uno o más
arcos eléctricos y con el empleo o sin él de metal de aportación.

−

Los dos bornes de una fuente de corriente eléctrica van enlazados con conductores, por una
parte a la pieza y por la otra al metal de aportación (electrodo).

−

Mientras no exista contacto entre el electrodo y la pieza, no pasará corriente. El circuito
quedará abierto.

−

Si el electrodo toca la pieza, provoca el paso de una corriente eléctrica llamada cortocircuito,
provocando un calentamiento general del circuito, localizándose donde el contacto es más
imperfecto.

−

Si el electrodo se separa unos milímetros de la pieza, la corriente pasa a través del aire
convertido en conductor, produciéndose un arco eléctrico. El extremo del electrodo se funde
en gotitas que son transportadas por el arco a la pieza.

−

Se utilizarán cables con aislamiento de alta calidad.

−

Para evitar que los cables estén por el suelo entorpeciendo el paso de personas y vehículos,
se podrán suspender de algún soporte.

−

No deben entrar en contacto con agua o aceite ni tampoco en el fondo de las zanjas. Si
hubiera que empalmar cables, se usarán conectores, con el aislamiento adecuado.

−

La pinza porta-electrodo permitirá mantener el electrodo en la mano sin gran esfuerzo; debe
ser ligera y buena conductora de la electricidad, pero muy bien aislada eléctrica y
caloríficamente.

−

La toma de masa será robusta. Asegurará un contacto eléctrico constante con la pieza a
soldar. La escoria de las piezas se eliminará con un martillo piqueta y un cepillo metálico.

−

Es necesario destacar que el arco eléctrico emite rayos ultravioletas (invisibles y nocivos),
rayos infrarrojos (invisibles, calor) y rayos luminosos (visibles y deslumbrantes).

−

El transformador de soldadura es una máquina estática que transforma la corriente alterna de
una tensión en otra de las mismas características.

−

Puede ser de regulación magnética, cuando la mayor o menor intensidad para soldar se
obtiene al aumentar o disminuir la separación del entrehierro del núcleo, al girar el volante.

−

Se denomina de clavijas, cuando la mayor o menor intensidad para soldar se obtiene
tomando más o menos espiras del secundario, variando la posición de la clavija.

−

La alimentación de los grupos de soldadura se hará a través de cuadro de distribución, cuyas
condiciones estarán adecuadas a lo exigido por la normativa vigente.

−

En el circuito de alimentación debe existir un borne para la toma de tierra a la carcasa y a las
partes que normalmente no están bajo tensión. El cable de soldadura debe encerrar un
conductor a la clavija de puesta a tierra de la toma de corriente.

2. Utilización
−

Es obligatorio para el operario que realice trabajos de soldadura el uso correcto de los
equipos de protección individual (pantallas, guantes, mandiles, calzado, polainas, etc.). Esta
norma también es de aplicación al personal auxiliar afectado.

−

El operario y personal auxiliar en trabajos de soldadura no deberán trabajar con la ropa
manchada excesivamente de grasa.

−

Antes del inicio de los trabajos se revisará el conexionado en bornes, las pinzas
portaelectrodos, la continuidad y el aislamiento de mangueras.

−

Queda prohibido el cambio de electrodo en las condiciones siguientes: a mano desnuda, con
guantes húmedos y sobre suelo conductor mojado.
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−

No se introducirá el portaelectrodo caliente en agua para su enfriamiento.

−

El electrodo no deberá contactar con la piel ni con la ropa húmeda que cubra el cuerpo del
trabajador.

−

Los trabajos de soldadura no deberán ser realizados a una distancia menor de 1,50 m de
materiales combustibles y de 6,00 m de productos inflamables.

−

No se deberán realizar trabajos de soldadura sobre recipientes a presión que contengan o
hayan contenido líquidos o gases no inertes.

−

No se deberán utilizar, como apoyo de piezas a soldar, recipientes, bidones, latas y otros
envases, que hayan contenido pinturas o líquidos inflamables.

−

No se deberá soldar con las conexiones, cables, pinzas y masas flojas o en malas
condiciones.

−

No se deberá mover el grupo o cambiar de intensidad sin haber sido desconectado
previamente.

−

Se tendrá cuidado de no tocar las zonas calientes de reciente soldadura.

−

Para realizar el picado de soldadura se utilizarán gafas de seguridad contra impactos.

−

Las escorias y chispas de soldadura y picado no deberán caer sobre personas o materiales
que, por ello, puedan verse dañados.

3. Mantenimiento/conservación
−

En comparación con el equipo eléctrico normal estos aparatos reciben escasos cuidados, por
lo que deben estar protegidos correctamente, tanto mecánica como eléctricamente.

14. MÁQUINAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES
1. Características
Máquinas manuales de trabajo que utilizan energía eléctrica.
2. Utilización
−

Deben ser utilizadas por profesionales adiestrados.

−

Nunca se conectarán a las bases de enchufe con "cables desnudos" y cuñas de madera, sino
mediante clavija.

−

Cuando se utilicen mangueras alargadoras para el conexionado eléctrico se hará, en primer
lugar, la conexión de la clavija del cable de la herramienta al enchufe hembra de la alargadora
y, posteriormente, la clavija de la alargadora a la base de enchufe en el cuadro de
alimentación. Nunca deberá hacerse a la inversa.

−

Nunca se desconectarán de un tirón.

−

La tensión de utilización no podrá superar los 250 voltios.

−

No se utilizarán prendas holgadas a fin de evitar los atrapamientos.

−

Cuando se utilice una taladradora, se debe utilizar la sección de taladro adecuado al tipo de
agujero que se trate de realizar. Nunca se tratará de hacer un agujero de mayor diámetro
inclinando el taladro.

−

Cada herramienta se utilizará sólo para su proyectada finalidad. Los trabajos se realizarán en
posición estable.

−

Bajo ningún concepto las protecciones de origen de las herramientas mecánicas o manuales
deberán ser quitadas o eliminados sus efectos de protección en el trabajo.

−

La misma consideración se hace extensible para aquellas que hayan sido dispuestas con
posterioridad por norma legal o por mejora de las condiciones de seguridad.

−

Toda herramienta mecánica manual de accionamiento eléctrico dispondrá como protección al
contacto eléctrico indirecto del sistema de doble aislamiento, cuyo nivel de protección se
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comprobará siempre después de cualquier anomalía conocida en su mantenimiento y
después de cualquier reparación que haya podido afectarle.
3. Mantenimiento/conservación
−

Las propias de las máquinas eléctricas que recomiende el fabricante.

−

Todas las herramientas mecánicas manuales serán revisadas periódicamente, al menos una
vez al año. A las eléctricas se les prestará mayor atención en cuanto a su aislamiento,
cableado y aparamenta.

15. HERRAMIENTAS MANUALES
1. Características
Máquinas manuales de trabajo que no necesitan energía eléctrica para su funcionamiento.
2. Utilización
−

Las herramientas de mano estarán construidas con materiales resistentes, serán las más
apropiadas por sus características y tamaño a la operación a realizar y no tendrán defectos ni
desgaste que dificulten su correcta utilización.

−

La unión entre sus elementos será firme, para evitar cualquier rotura o proyección de los
propios componentes.

−

Los mangos o empuñaduras serán de dimensión adecuada, no tendrán bordes agudos ni
superficies resbaladizas y serán aislantes en caso necesario.

−

Las partes cortantes y punzantes se mantendrán debidamente afiladas.

−

Las cabezas metálicas deberán carecer de rebabas.

−

Durante su uso estarán libres de grasas, aceites y otras sustancias deslizantes.

−

Para evitar caídas, cortes a riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes
adecuados.

−

Se prohíbe colocar herramientas manuales en pasillos abiertos, escaleras u otros lugares
elevados, desde los que puedan caer sobre los trabajadores.

−

Para el transporte de herramientas cortantes o punzantes se utilizarán cajas o fundas
adecuadas.

3. Mantenimiento/conservación
−

Los trabajadores recibirán instrucciones precisas sobre el uso correcto de las herramientas
que hayan de utilizar, a fin de prevenir accidentes, sin que en ningún caso puedan utilizarse
para fines distintos a aquellos a los que están destinadas.

16. AMASADORA DE MORTERO
1. Características
Elemento o máquina que proporciona mortero elaborado y tiene los mismos peligros que los
silos, incrementado por el hecho de tratarse de una máquina eléctrica la cual necesita de puesta a
tierra de masas metálicas.
Esta puesta a tierra se hace de especial necesidad en el caso concreto de la marca "Megemix",
porque posee un cuadro de maniobras donde mezcla, sin tabique divisorio, la instalación eléctrica con
la instalación de fontanería, habiendo apreciado siempre en la base del cuadro acumulación de agua
y, en un caso concreto, un ligero "churrete".
2. Utilización
−

El operario debe utilizar en todo momento el casco de seguridad y gafas, a fin de protegerse
de la proyección de partículas.

−

En tiempo lluvioso y cuando se haga la limpieza de la cuba, el operario hará uso del traje de
agua.

___________________________________________________________________
19014u MILLORA DE L’ACCECIBILITAT DE LA VORERA LA RIERA DE SANT CUGAT Estudio de Seguridad y Salud Página 127

19014u MILLORA DE L’ACCECIBILITAT DE LA VORERA LA RIERA DE SANT CUGAT
Estudio de Seguridad y Salud

−

Nunca se introducirá la pala en la cuba cuando ésta se encuentre en marcha.

−

Cuando se hagan trasvases del cemento del silo o de los sacos a la hormigonera, será
utilizada mascarilla antipolvo.

−

La profesionalidad, la formación, el orden y el bien hacer, son las bases de la seguridad.

−

La zona de trabajo estará acotada, ordenada y libre de obstáculos y/o elementos
innecesarios.

3. Mantenimiento/conservación
−

El mantenimiento se realizará siempre con el motor parado.

−

Deberá ser realizado el mantenimiento que el fabricante, importador o suministrador indique
en la documentación que obligatoriamente debe entregar al empresario y éste pedir a los
anteriores, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley 31/1995.

−

Diariamente debe limpiarse la máquina, especialmente la cuba a fin de evitar incrustaciones.

−

Protección de los elementos móviles (motor, correas, corona, piñón).

−

Puesta a tierra de masas metálicas.

−

Delimitación del entorno de trabajo de la hormigonera para evitar atrapamientos o golpes.

−

Prohibida la introducción de herramientas en la hormigonera mientras se encuentre
funcionando.

−

Mangueras eléctricas protegidas (enterradas bajo tubo rígido o elevadas) con transmisión de
fase de tierra y con clavija homologada.

−

Al menos una vez a la semana se comprobará el funcionamiento completo de los dispositivos
de bloqueo del cubo, así como el estado de los cables y accesorios.

−

Se debe dividir mediante pared impermeable la zona eléctrica de la instalación de agua.

−

Dado el peligro que pueden suponer los contactos indirectos en esta máquina, sin duda debe
poseer conexión a un interruptor automático diferencial de sensibilidad 300 mA.

17. MEDIOS AUXILIARES. ESCALERAS DE MANO
1. Características
−

Elemento auxiliar de las obras que permite poner en comunicación dos puntos aislados de la
misma mediante un sistema simple, compuesto por dos largueros o zancas y por travesaños
o peldaños, de poco peso y fácilmente transportable.

−

Además de los elementos antes señalados que la componen, debemos mencionar los apoyos
antideslizantes y para el caso de ser de más de 5 m de longitud, los refuerzos adecuados;
además de, con el fin de darles más seguridad, los ganchos o abrazaderas de sujeción de
cabeza.

−

Cuando la escalera es de madera no estará pintada ni poseerá nudos saltadizos; sus
elementos estarán ensamblados y su longitud no superará los 5 m salvo que sea reforzada,
pudiendo llegar en este caso hasta los 7 m. A partir de esta dimensión, serán consideradas
como escaleras especiales y se deberá tener en cuenta el RD 486/1997, de 14 de abril,
modificado por el RD 2177/2004, de 12 de noviembre.

2. Utilización
−

Deben utilizarse, tanto a la subida como a la bajada, mirando a la escalera.

−

Deberá colocarse formando un ángulo aproximado de 75 º con la horizontal.

−

La escalera deberá superar en 1 m el apoyo superior, a fin de servir de apoyo y seguridad en
la subida o bajada.

−

No será utilizada por dos o más personas al mismo tiempo.

−

No se transportarán o se manipularán cargas por o desde escaleras de mano cuando por su
peso o dimensión puedan comprometer la seguridad del trabajador.
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−

Las escaleras improvisadas están prohibidas.

−

Las escaleras empalmadas están prohibidas.

−

No se instalarán escaleras de mano a menos de 5 m a líneas eléctricas de alta tensión.

−

Se ubicarán en lugares sobre los que no se realicen otros trabajos a niveles superiores, salvo
que se coloquen viseras o marquesinas protectoras sobre ellas.

−

Se apoyarán en superficies planas y resistentes.

−

En la base se dispondrán elementos antideslizantes.

−

No se podrán transportar a brazo, sobre ellas, pesos superiores a 25 kg.

3. Mantenimiento/conservación
−

Se revisarán antes de ser usadas y periódicamente. El fabricante, importador o suministrador
deberá proporcionar junto con la escalera, los documentos que menciona el artículo 41 de la
Ley 31/1997, donde se señalarán las revisiones que consideran oportuno deban ser
realizadas, cómo y cuándo.

18. PLATAFORMAS O ANDAMIOS DE BORRIQUETAS
1. Características
−

También llamados de “asnillas” o caballetes. Se componen de un tablero horizontal de ancho
mínimo de 60 cm (tres tablones) de grueso mínimo 50 mm, colocado y sujeto a dos asnillas o
pies en forma de “V” invertida, sin arriostramiento hasta 3 m de altura, con caballetes
debidamente arriostrados y con barandillas hasta los 7 m de altura. Cuando se empleen en
lugares con riesgos de caída desde más de 2 m de altura, se dispondrán barandillas
resistentes de 1 m sobre el nivel de la citada plataforma de trabajo, y rodapiés de 20 cm.

2. Utilización
−

Los tablones deberán atarse en sus extremos para evitar posibles vuelcos.

−

Podrán utilizarse plataformas metálicas siempre que se garantice la estabilidad del conjunto.

−

No se debe instalar ningún otro andamio o elemento sobre ellos para alcanzar mayores
alturas.

3. Mantenimiento
−

Las asnillas, caballetes y tableros se mantendrán limpios y sin pintar, para detectar posibles
alteraciones.

19. ANDAMIOS METÁLICOS DE PIE
1. Características
−

Son elementos auxiliares que permiten el acceso a puntos inaccesibles de una obra o
inmueble, a fin de realizar desde los mismos los trabajos o actuaciones oportunas.

Se componen de elementos verticales (pies derechos o montantes), elementos horizontales o
largueros y arriostramientos (longitudinales, transversales y horizontales), así como anclajes
a fachada cuando superen la altura de 5 veces su ancho (salvo que el fabricante señale otra
distancia), y 3,5 veces su ancho en el caso de ser andamios móviles o plataformas de trabajo,
además de las correspondientes barandillas de protección perimetral, escaleras de acceso,
travesaños, nudos y bases de apoyo.
En su instalación se debe tener en cuenta y cumplir la norma UNE 7650-90 o documento de
armonización HD-1000.
−

2. Utilización
−

En el montaje del andamio emplearemos barandillas auxiliares de protección, de instalación
previa a las barandillas reglamentarias definitivas y escaleras de acceso reglamentarias, lo
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cual permite la instalación del andamio con protección colectiva de los montadores en todo
momento. Si no fuera posible, se utilizarán cinturones de seguridad y dispositivos anticaídas.
−

La ubicación más adecuada de un andamio de pie es a 15 cm del paramento, lo cual
permitirá no instalar barandillas interiores que sí deberán ser instaladas si supera tal
distancia.

−

Los apoyos en el suelo se realizarán sobre zonas que no ofrezcan puntos débiles, por lo que
es preferible usar durmientes de madera o bases de hormigón, que repartan las cargas sobre
una mayor superficie y ayuden a mantener la horizontalidad de la plataforma de trabajo.

−

Se dispondrán varios puntos de anclaje, distribuidos por cada cuerpo de andamio y cada
planta de la obra, para evitar vuelcos.

−

En todo momento se mantendrá acotada la zona inferior en que se realicen los trabajos y si
esto no fuera suficiente, para evitar daños a terceros, se mantendrá una persona como
vigilante.

−

Previamente a su uso, el andamio debe ser examinado y sometido a plena carga por un
técnico competente y cualificado o por una persona de la confianza y delegación de éste, el
cual, una vez comprobada su resistencia e instalación, y comprobando que el andamio es el
adecuado al trabajo que se debe realizar, y a las cargas a soportar (HD-1000) y que no
supera las flexiones previstas en HD-1000, confeccionará el certificado de idoneidad.

−

En todo caso, el uso se regirá por las normas que indique el fabricante, importador o
suministrador que obligatoriamente se encontrarán en la obra.

3. Mantenimiento/conservación
−

Debe cuidarse de manera especial la protección contra la corrosión y que nunca reciban los
elementos del andamio y, en especial, las montantes, impactos que den lugar a hundimientos
y/o anomalías que puedan afectar al comportamiento del andamio y como consecuencia a su
resistencia.

−

En orden a lo antes mencionado, tanto el desmontaje como el transporte y acopio de los
elementos del andamio, debe hacerse en el más estricto orden y cuidado de sus piezas.

−

Semanalmente se inspeccionarán los elementos del andamio en su conjunto, así como,
después de un período de mal tiempo, interrupción del trabajo, modificación, sacudida
sísmica o cualquier otra circunstancia que le afecte.

20. MONTACARGAS
1. Características
−

Se trata de aparatos auxiliares o sistemas de elevación de materiales desde su acopio en el
suelo, al punto concreto de obra donde serán utilizados, sobre todo para la ejecución de
trabajos de cerramiento y normalmente, hasta la conclusión de la obra, realizándose
mediante el empleo de maquinaria denominada "adosada a la pared".

−

Esta maquinaria efectúa la elevación del material en sentido vertical y paralelo al propio
cerramiento, disponiendo de accesos a nivel en cada una de las plantas.

−

Las ventajas que ofrece este aparato son numerosas: continuidad de carga elevada, requiere
muy poco espacio para efectuar maniobras, es de fácil montaje además de necesitar pocos
trabajadores para su funcionamiento.

2. Utilización
−

En el montaje del montacargas se empleará estructura tubular metálica como soporte de las
guías, además de una plataforma de carga simple colgada de cable con reenvío en polea
superior y tracción por torno o cabrestante.

−

Las plataformas de carga se desplazarán a través de una o dos guías laterales rígidas,
sustentadas por una o dos torres de estructura tubular ancladas a elementos resistentes del
edificio, habitualmente el propio forjado o, en ocasiones, los pilares.
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−

El montacargas como cualquier maquinaria de funcionamiento eléctrico deberá disponer de
toma de tierra para las masas metálicas y un sistema de corte de la corriente de alimentación
realizado a base de disyuntor diferencial de 300 mA de sensibilidad, para proteger contra el
riesgo de contacto eléctrico indirecto.

−

Todos los elementos mecánicos agresivos como poleas, tambor de enrollamiento,
engranajes, deberán estar protegidos mediante carcasas eficaces que eviten cualquier
atrapamiento.

−

El castillete soporte de la guía o guías deberá apoyarse sobre base firme, estará constituido
por una estructura tubular indeformable y resistente, fijada y anclada a elementos resistentes
del edificio a fin de evitar vuelcos siguiendo las instrucciones del fabricante.

−

En su parte inferior dispondrá de vallado perimetral para evitar el paso o estancia de
operarios en la vertical de las cargas.

−

El cable se adaptará a las recomendaciones indicadas para los de suspensión de andamios
colgados, con tres gazas perfectamente realizadas.

−

En las diferentes plantas, en las zonas de embarco y desembarco se deberá disponer entre
las guías del montacargas unas barandillas de protección rígida, abatibles o basculantes que
eviten la caída de operarios por el hueco cuando la plataforma de carga no se encuentre en la
planta. Asimismo, deberán protegerse los huecos laterales entre las guías y el cerramiento,
mediante barandillas rígidas.

−

Las plataformas de carga deberán disponer de barandillas rígidas en su perímetro, y de
puertas de acceso del material practicables y dotadas de enclavamiento para evitar cualquier
movimiento accidental de la plataforma mientras está abierta.

3. Mantenimiento/conservación
−

El material a elevar se colocará correctamente en la plataforma, sobre carros o carretillas de
tal forma que no sea necesario el acceso a ella al introducir el material y que no sobresalga
por el contorno de la plataforma. Antes de la puesta en funcionamiento, deberá cerciorarse de
que no hay elementos que sobresalgan en alguna planta.

−

En la plataforma de carga se deberá colocar un cartel de "prohibido el uso por personas".
Asimismo, en la puerta de acceso de cada una de las plantas deberá colocarse otro cartel
indicando la carga máxima autorizada en kilogramos.

21. REDES DE PROTECCIÓN
1. Características
−

Se componen de mallas elásticas, normalmente de poliamida, de cuadrícula inferior a 10 cm
de lado, con hilos de diámetro superior a 3 mm, recogidas y sujetas por una cuerda perimetral
del mismo material con diámetro mínimo 10 mm que deben gozar de garantía para el trabajo
y resistencia, servidas de fábrica con el certificado ‘N’ de Aenor, que no hayan estado
expuestas a más de 6 meses a la luz solar ni superen 1 año desde su fabricación, salvo que
sean utilizadas para soportar impactos de caídas no superiores a 1 m y bajo ellas no exista
un espacio de posible caída de 2 o más metros.

−

Cuando se vuelva a instalar una red usada anteriormente, debe verificarse, previamente a su
uso, si goza de las cualidades de garantía necesaria, lo cual únicamente puede ser verificado
por un laboratorio debidamente certificado.

−

Finalmente, la superficie mínima de la red debe ser proporcional a la energía que debe
soportar y absorber, la cual es consecuencia de la posible altura de caída y del peso a caer.

2. Utilización
−

Para evitar improvisaciones, se estudiarán los puntos en los que se va a fijar cada elemento
portante, de modo que mientras se ejecuta la estructura, se colocarán los elementos de
sujeción previstos con anterioridad.
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−

La sujeción de la red al forjado debe tener lugar a esperas hormigonadas previamente
cercanas al borde del forjado de hierro o acero dulce protegidas con antioxidante (el óxido
ataca a la poliamida) a una distancia que no supere 1 m entre las mismas y en el caso de
emplear mástiles con horcas, que éstos no se sitúen a distancias entre sí a más de 5 m,
debidamente fijados a fin de evitar movimientos deslizantes verticales o de torsión.

−

Debemos recordar que la franja perimetral de una red de un ancho de 30 cm, es una zona
altamente peligrosa y, como consecuencia, de fácil penetración y rotura en caso de impacto
vertical de una persona, debiendo ser informados los trabajadores de este hecho, a fin de
adoptar las medidas oportunas, en caso de caída.

−

El diseño se realizará de modo que la posible altura de caída de un operario será la menor
posible y, en cualquier caso, siempre inferior a 5 m.

−

Se vigilará, expresamente, que no queden huecos ni en la unión entre dos paños ni en su
fijación, por su parte inferior, con la estructura.

−

Tanto para el montaje como para el desmontaje, los operarios que realicen estas operaciones
usarán cinturones de seguridad, tipo “anticaídas”. Para ello se habrán determinado
previamente sus puntos de anclaje.

−

En ningún caso se comenzarán los trabajos sin que se haya revisado, por parte del
responsable del seguimiento de la seguridad, el conjunto del sistema de redes.

−

Después de cada impacto importante o tras su uso continuado en recogida de pequeños
materiales, se comprobará el estado del conjunto: soportes, nudos, uniones y paños de red.
Los elementos deteriorados que sean localizados en tal revisión serán sustituidos de
inmediato.

−

Se comprobará el estado de los paños de red tras la caída de chispas procedentes de los
trabajos de soldadura, sustituyendo de inmediato los elementos deteriorados.

−

Los pequeños elementos o materiales y herramientas que caigan sobre las redes se retirarán
tras la finalización de cada jornada de trabajo.

−

Las horcas serán de chapa de acero, conformadas a base de tubo rectangular y estarán
protegidas mediante pintura de la corrosión.

−

Los omegas o anclajes de sustentación de horcas estarán construidos mediante redondos de
acero corrugado doblado en frío y su montaje se realizará mediante recibido sujeto con
alambre a la armadura perimetral de huecos y forjados.

Bajo ningún concepto se retirarán las redes sin haber concluido todos los trabajos de
ejecución de estructura, salvo autorización expresa del responsable del seguimiento de la
seguridad y tras haber adoptado soluciones alternativas a estas protecciones.
3. Normas para el montaje de las redes sobre soportes tipo horca
1. Replantear durante la fase de armado las omegas y los anclajes inferiores. Recibirlos a la
ferralla fijándolos mediante alambre. Comprobar la corrección del trabajo realizado y corregir
los posibles errores para posteriormente hormigonar.
2. Abrir los paquetes de cuerdas; comprobar que están etiquetados con la marca ‘N’ de Aenor.
3. Enhebrar las cuerdas de suspensión de las redes en los pasadores de las horcas e
inmovilizarlos a los fustes mediante nudos.
4. Atar a la punta superior externa de la horca la cuerda tensora por si es necesario su uso y
anudarla al fuste.
5. Con la ayuda de la grúa, enhebrar las horcas en las omegas y acuñarlas con madera para
evitar movimientos no deseables.
6. Transportar los paquetes de redes y abrirlos. Comprobar que están certificadas por Aenor y
etiquetadas con la marca ‘N’.
7. Abrir los paquetes de cuerdas de cosido de paños de red y comprobar que están etiquetados
con la ‘N’ de Aenor.
8. Replantear en el suelo los paños de red; extenderlos longitudinalmente.
−
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9. Soltar con cuidado los nudos de inmovilización de las cuerdas de suspensión y hacerlas
llegar hasta los paños de red en acopio, controlando que el cabo inferior que queda sobre el
forjado, no se desenhebre de la parte superior de las horcas; para evitarlo atarlo de nuevo al
fuste. Anudarlas a la red según la modulación exigida en los planos.
10. Izar por tramos uniformes de 1,5 a 1,7 m. los paños de red consecutivos y proceder, con
cuidado y poco a poco, al cosido entre ellos mediante cuerdas destinadas para este fin. Una
vez concluido el cosido, hacerles descender de nuevo y dejarlos en acopio longitudinal.
11. Atar las cuerdas auxiliares a las bases de los paños de red.
12. Con la ayuda de cuerdas auxiliares, elevar la base de los paños de red, ya cosidos entre sí,
hasta los anclajes inferiores, dispuestos para recibirlas al borde del forjado; colgarla
ordenadamente de ellos.
13. Izar la parte superior de la red, tirando de las cuerdas de suspensión y hacer llegar todos los
paños hasta la máxima altura que permitan las horcas.
14. Inmovilizar las cuerdas de suspensión atándolas de nuevo a los fustes de las horcas.
15. Utilizar las cuerdas de tensión si fuera necesario, regulando el sistema de protección de redes
hasta conseguir su ubicación correcta según lo dibujado en los planos.
4. Mantenimiento/conservación (condiciones posteriores a los trabajos)
−

Deben ser almacenadas en lugares secos y que carezcan de luz o cubiertas con elementos o
protecciones que las aíslen de la luz, a fin de no acelerar su deterioro. Este almacenaje
incluirá el de todos los elementos constitutivos del sistema de redes.

−

Los mástiles, a su vez, deben ser protegidos de posibles impactos y de la oxidación, dado
que ambas disminuyen su resistencia.

22. BARANDILLAS
1. Características
Los sistemas de barandillas estarán compuestos por la barandilla propiamente dicha, con altura
no inferior a 1 m, y plintos o rodapiés de 15 cm de altura. El hueco existente entre el plinto y la
barandilla estará protegido por una barra o listón intermedio o por medio de barrotes verticales, con
una separación máxima de 15 cm. Las barandillas serán capaces de resistir una carga de 150
kg/metro lineal.

23. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
1. Características
Sólo podrán disponerse en obra y ponerse en servicio los EPI que garanticen la salud y la
seguridad de los usuarios sin poner en peligro ni la salud ni la seguridad de las demás personas o
bienes, cuando su mantenimiento sea adecuado y cuando se utilicen de acuerdo con su finalidad. A
estos efectos se considerarán conformes a las exigencias esenciales mencionadas los EPI que lleven
la marca “CE” y, de acuerdo con las categorías establecidas en las disposiciones vigentes, según el
nivel de riesgo contra el que tienen que proteger. Estos EPI se dividen en tres categorías, que son:
− CATEGORÍA I: Riesgos mínimos.
Requieren marca “CE” y declaración de conformidad CE del fabricante con exigencias
esenciales. A este grupo pertenecen entre otros:
•

Gafas de sol.

•

Calzado de protección contra el mal tiempo.

− CATEGORÍA II: Riesgos medios.
Requieren marca “CE” acompañada del año de certificación, por ejemplo CE-98. Los EPI con
este marcaje se dice que están certificados, para lo cual se necesita que hayan superado un examen
CE-tipo y un examen de modelo en un Organismo de Certificación Europeo, y que el fabricante
acompañe la Documentación Técnica necesaria del equipo, junto con la Declaración de Conformidad
CE. A este grupo pertenecen entre otros:
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•

Protectores auditivos.

•

Protectores de cabeza.

•

Protectores de la vista.

•

Protectores de las manos.

− CATEGORÍA III: Riesgos mortales.
Requieren los requisitos exigidos a los de Categoría II y la exigencia de un “Sistema de garantía
de calidad CE”, el cual se indica mediante un cifra de cuatro números que corresponde al organismo
involucrado en la certificación (por ejemplo, el marcado será: CE-98-0086). Pertenecen a este grupo
entre otros, los siguientes:
•

Protectores de vías respiratorias.

•

Protectores contra riesgos eléctricos.

•

Protectores contra altas temperaturas.

• Protectores contra caídas.
A continuación, se especifican algunas de las características que deberán tener los EPI que
vayan a ser utilizados en la obra:
−

Protección ocular: Se utilizarán gafas con montura en policarbonato, que se puedan llevar
perfectamente encima de gafas que no sean de seguridad. Cumplirán la norma EN-166.

−

Protección auditiva: Se utilizarán orejeras y tapones desechables, y se llevarán durante todo
el tiempo de exposición a ruidos. Los protectores a utilizar serán buenos, conforme a la
norma EN-458 y reducirán el ruido a un nivel entre 80 dB y 75 dB. Además, los tapones y
orejeras cumplirán la norma EN-352.

−

Protección de vías respiratorias: Se utilizarán los equipos tipo respiradores autofiltrantes para
partículas (EN-149), los cuales son respiradores contra partículas sin mantenimiento,
diseñados para ofrecer la máxima comodidad y cubrir una amplia gama de situaciones.
Cuando el respirador tiene colmatado el material filtrante, se desecha y se sustituye por otro.

−

Protección por soldadura: Se utilizarán guantes largos de 33 cm y mandil de serraje, así como
pantallas de poliéster reforzado con fibra de vidrio y filtro, certificados según norma EN-175.

−

Protección de cabeza: Se utilizarán cascos de protección de PVC, capaces de amortiguar los
efectos de un golpe, evitando, en particular, cualquier lesión producida por aplastamiento o
penetración de la parte protegida, por lo menos hasta un nivel de energía de choque por
encima del cual las dimensiones o la masa excesiva del dispositivo amortiguador impedirían
un uso efectivo de los EPI durante el tiempo que se calcule haya que llevarlos.

−

Protección de manos: Se utilizarán los siguientes tipos de guantes:
•

Guantes tipo conductor, piel de flor vacuno.

•

Guantes tipo americano reforzados contra riesgos mecánicos.

•

Guantes de látex para trabajos eléctricos y otros.

•

Guantes de soldador.

− Protección de pies:
Se utilizarán botas y zapatos con puntera reforzada para trabajos con riesgos mecánicos y sin
puntera para otros trabajos. También se utilizarán botas de caña alta. Todo el calzado tendrá suela
antideslizante. El calzado utilizado cumplirá las normas EN-345, EN-346 y EN-347, según del tipo del
que se trate.
− Protección del cuerpo:
Se utilizarán buzos modelo italiano en algodón, trajes de agua de PVC-Poliéster, buzos antifrío
con acolchado integral, chalecos acolchados de algodón, petos de nylon con bandas reflectantes.
− Protección anticaída:
Se utilizarán cinturones de seguridad tipo paracaídas, con dispositivo de frenado que no dañe al
operario en caso de caída. Los mosquetones tendrán cierre automático y los ganchos de seguridad
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serán de acero inoxidable y de imposible apertura accidental. Los elementos de amarre estarán
fabricados en poliamida de alta tenacidad de 14 mm de diámetro. Cuando los cinturones no puedan
amarrarse a punto sólido y rígido se utilizarán líneas de vida tanto horizontales como verticales.
− Productos ergonómicos:
Se utilizarán cinturones antilumbago con hebillas de alta calidad y refuerzo de aglomerado de
cuero perforado para transpiración con tejido soporte de 100% algodón. Será elástico y ortopédico.
También se utilizarán muñequeras y brazaletes.
2. Utilización y mantenimiento
−

Antes de la primera utilización en la obra de cualquier EPI, habrá de contarse con el folleto
informativo elaborado y entregado obligatoriamente por el fabricante, donde se incluirá,
además del nombre y la dirección del fabricante y/o de su mandatario en la Unión Europea,
toda la información útil sobre:
•

Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y desinfección.
Los productos de limpieza, mantenimiento o desinfección aconsejados por el fabricante
no deberán tener, en condiciones de utilización, ningún efecto nocivo ni en los EPI ni en
el usuario.

•

Rendimientos alcanzados en los exámenes técnicos dirigidos a la verificación de los
grados o clases de protección de los EPI.

•

Accesorios que se pueden utilizar en los EPI y características de las piezas de repuesto.

•

Clases de protección adecuadas a los diferentes niveles de riesgo y límites de uso
correspondientes.

•

Fecha o plazo de caducidad de los EPI o de alguno de sus componentes.

•

Tipo de embalaje adecuado para transportar los EPI.

−

Este folleto de información será redactado de forma precisa, comprensible y, por lo menos, en
la lengua oficial del Estado español, debiéndose encontrar a disposición del Coordinador de
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra.

−

La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección cuando
proceda y la reparación de los EPI deberán efectuarse de acuerdo con las instrucciones del
fabricante.

−

Salvo en casos particularmente excepcionales, los EPI sólo se utilizarán para su uso previsto.

−

Las condiciones que determinan el tiempo que un equipo de protección debe ser utilizado
vendrán dadas en función de:

−

•

La gravedad del riesgo.

•

El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo.

•

Las condiciones del puesto de trabajo.

•

Las prestaciones del propio equipo.

•

Los riesgos adicionales derivados de la utilización del equipo que no hayan podido
evitarse.

Los equipos de protección individual estarán destinados, en principio, para uso personal. Si
las circunstancias exigiesen la utilización de un equipo por varias personas, se adoptarán las
medidas necesarias para que ello no origine ningún problema de salud o de higiene a los
diferentes usuarios.

23. SEÑALIZACIÓN
1. Características
Para que una señalización sea correcta y cumpla con el objetivo de prevenir accidentes, debe
cumplir como mínimo los siguientes requisitos básicos:
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•

Debe ser una señalización lo suficientemente llamativa para captar la atención del
trabajador y provocar una reacción inmediata.

•

Debe lanzar la señal de aviso sobre el riesgo existente con suficiente tiempo de
antelación.

•

Debe ser clara y comprensible.

•

Debe permitir cumplir lo indicado.

•

Debe informar acerca de la actuación adecuada para cada caso concreto.

−

La señalización adoptará las exigencias reglamentarias para cada caso, según la legislación
vigente, el material del que estén realizados las señales, será capaz de resistir las
inclemencias del tiempo y las condiciones adversas de la obra.

−

Se informará a todos los trabajadores del sistema de señalización establecido.

−

La señalización podrá ser realizada mediante señales luminosas, gestuales, acústicas y
visuales.

2. Utilización y mantenimiento
−

La fijación del sistema de señalización de la obra se realizará de modo que se mantenga
estable en todo momento.

−

Los trabajadores serán instruidos en el sistema de señales establecido en la obra.

−

Cuando un maquinista realice operaciones o movimientos en los que existan zonas que
queden fuera de su campo de visión, por los cuales puedan circular personas o vehículos, se
empleará a una o varias personas para efectuar las señales adecuadas, de manera que se
puedan evitar daños a los demás.

−

Se utilizarán a modo informativo las siguientes:
•

Advertencia del riesgo eléctrico.

•

Advertencia de incendio, material inflamables.

•

Banda de advertencia de peligro.

•

Prohibido el paso a peatones.

•

Protección obligatoria de cabeza.

•

Señal de dirección de socorro.

•

Localización de primeros auxilios: stop o paso prohibido.

C) FUTURAS REVISIONES DEL PLAN DE SEGURIDAD
−

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser revisado si concurre alguno de los siguientes casos:
•

Cuando cambien las condiciones de trabajo, esto es, por ejemplo, cada vez que se inicie
una nueva unidad de obra, se deberá comprobar si será realizada tal y como se ha
previsto en el Proyecto, o si por el contrario, va a ser modificada.

•

Cuando entren en la obra máquinas, equipos de trabajo, sustancias o preparados
químicos que no hayan sido contemplados con anterioridad en el Plan de Seguridad y
Salud.

•

Cuando se dé alguna de estas dos circunstancias, deberá realizarse una nueva
Evaluación de Riesgos con su correspondiente Planificación Preventiva, que deberá ser
aprobada por el Coordinador adjuntando una copia como Apéndice del Plan de Seguridad
y Salud, y remitiendo otra al Archivo Documental de la obra.

•

Cuando se incorporen a la obra trabajadores que características personales o estado
biológico conocido les haga especialmente sensibles a determinadas condiciones de
riesgo (disminuidos, embarazadas o en situación de lactancia), deberá comprobarse que
dicho supuesto está recogido y contemplado en el Plan de Seguridad y Salud.
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Si no hubiese sido previsto, deberá realizarse un estudio ergonómico de cada uno de los
puestos de trabajo ocupados por el personal anteriormente mencionado, adjuntando una
de las copias como Apéndice del Plan de Seguridad y Salud, y remitiendo la otra al
Archivo Documental de la obra.
Tal y como se señala en el artículo 6 del RD 39/1997 de 17 de enero, sobre Reglamento de los
Servicios de Prevención de Riesgos, la evaluación inicial de Riesgos deberá actualizarse y revisarse
respecto a aquellos puestos de trabajo afectados en los que se hayan detectado daños a la salud de
los trabajadores o se haya detectado que las medidas de prevención hubieren sido inadecuadas o
insuficientes. También se deberá proceder a la revisión periódica de la Evaluación Inicial de Riesgos,
sin perjuicio de lo anteriormente señalado, en los plazos de tiempo que acuerden la empresa y los
representantes de los trabajadores.
•

−

Esta revisión se realizará con carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la
actividad, y en particular se fijará en aquellas actividades expuestas a riesgos especiales.

−

La actualización de la evaluación se realizará cuando cambien las condiciones de trabajo y
cuando se produzcan daños para la salud.

−

Si los controles periódicos detectaran situaciones de riesgo potencialmente peligrosas, se
adoptarán las medidas de prevención necesarias que garanticen la protección de la
Seguridad y la Salud de los trabajadores, integrando las mismas en las actividades y los
distintos niveles de la empresa.

−

Si se produjeran daños a la salud de los trabajadores y los controles periódicos revelaran que
las medidas preventivas fuesen insuficientes, el empresario deberá llevar a cabo una
investigación para detectar las causas de estos hechos.

En la actualización de la evaluación de riesgos se deberá tener en cuenta también la
adecuada utilización de los equipos de trabajo y medios de protección y la correcta
implementación de las medidas de información, consulta y participación de los trabajadores,
así como de la formación de los mismos.
De todo lo anteriormente expuesto, se deduce que debe realizarse una evaluación continua de
los riesgos a cargo del empresario principal durante el transcurso de la obra, que se reflejará en el
Plan de Seguridad y Salud, tal y como se indica en el artículo 7.3 del RD 1627/1997, por el que se
establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción.
Si en el Plan de Seguridad y Salud se efectuara alguna modificación en la cantidad de
trabajadores, protecciones colectivas instaladas y equipos de protección individual y otros, con
respecto a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, se deberá justificar técnica y
documentalmente.
El Plan de Seguridad y Salud se revisará cuando cambien las condiciones de trabajo, cuando se
detecten daños para la salud, proponiendo, si procede, la revisión del Plan aprobado a todos los
responsables del mismo antes de reiniciar los trabajos afectados.
Además, se deberá efectuar un nuevo Plan de Seguridad y Salud cuando se planteen
modificaciones de la obra proyectada inicialmente, cambios de los sistemas constructivos, métodos
de trabajo o procesos de ejecución previstos o variaciones de los equipos de trabajo, así como
proponer, cuando proceda, las medidas preventivas a modificar en los términos reseñados
anteriormente.
En este último caso entrarían aquellos subcontratistas que no asuman la parte del Plan de
Seguridad y Salud relativa a su trabajo, presentando un Plan alternativo, que una vez aceptado por la
empresa constructora de que dependan, pasará a la aprobación del técnico competente, adjuntando
una copia como Apéndice del Plan de Seguridad y Salud y remitiendo otra al Archivo Documental de
la obra.
−
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19014u Paes Vorera Poligon Ferreria

PRESSUPOST

Data: 01/03/21

Obra

01

Pressupost PAES Vorera Poligon Ferreria

Capítol

06

Seguretat i salut

Titol 3

01

Proteccions individuals

Pàg.:

1

1 H1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

5,69

8,000

45,52

2 H1422120

u

Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades
a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 3)

6,40

5,000

32,00

3 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)

18,42

5,000

92,10

4 H1441201

u

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 5)

0,67

480,000

321,60

5 H145C002

u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 7)

7,99

5,000

39,95

6 H1456821

u

Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb
maniguets fins a mig avantbraç (P - 6)

36,86

2,000

73,72

7 H1462242

u

Parella de botes de seguretat 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, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 8)

25,89

8,000

207,12

8 H1474600

u

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 9)

14,71

4,000

58,84

9 H147N000

u

Faixa de protecció dorslumbar (P - 10)

22,57

5,000

112,85

10 H1483132

u

Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals (P - 11)

7,40

8,000

59,20

11 H1489790

u

Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 15)

12,76

8,000

102,08

12 H1484110

u

Samarreta de treball, de cotó (P - 12)

2,76

24,000

66,24

13 H1485800

u

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 13)

15,03

8,000

120,24

14 H1487460

u

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0.4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 14)

6,83

8,000

54,64

TOTAL

Titol 3

01.06.01

1.386,10

Obra

01

Pressupost PAES Vorera Poligon Ferreria

Capítol

06

Seguretat i salut

Titol 3

02

Proteccions col·lectives

1 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 - 26)

41,89

6,000

251,34

2 H1532581

m2

Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 16)

5,28

50,000

264,00

3 H1533591

m2

Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 17)

7,05

18,000

126,90

4 H16F1004

h

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P 20)

20,66

8,000

165,28

EUR

19014u Paes Vorera Poligon Ferreria

PRESSUPOST
TOTAL

Titol 3

Data: 01/03/21

01.06.02
01

Pressupost PAES Vorera Poligon Ferreria

Capítol

06

Seguretat i salut

Titol 3

03

Tancaments i divisories

TOTAL

m

Titol 3

2

807,52

Obra

1 H6AA2111

Pàg.:

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 - 21)

2,82

800,000

01.06.03

2.256,00

2.256,00

Obra

01

Pressupost PAES Vorera Poligon Ferreria

Capítol

06

Seguretat i salut

Titol 3

04

Senyalització provisional

1 H15Z1001

h

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 18)

45,41

2 H15Z2011

h

Senyaler (P - 19)

20,66

32,000

661,12

3 HBC1KJ00

m

Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 22)

6,50

100,000

650,00

TOTAL

Titol 3

15,000

01.06.04

681,15

1.992,27

Obra

01

Pressupost PAES Vorera Poligon Ferreria

Capítol

06

Seguretat i salut

Titol 3

05

Equipaments

1 HQU1A20A

mes

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 28)

89,62

3,000

268,86

2 HQU1521A

mes

Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb
instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques
turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P 27)

111,50

3,000

334,50

3 HQU1H23A

mes

Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1
pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 32)

97,77

3,000

293,31

4 HQU1XM3A

mes

Lloguer mòdul prefabricat d'oficina de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat
i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1
pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 33)

97,77

3,000

293,31

EUR

19014u Paes Vorera Poligon Ferreria

PRESSUPOST

Data: 01/03/21

Pàg.:

3

5 HQU22301

u

Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

59,11

8,000

472,88

6 HQUA1100

u

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 38)

101,04

2,000

202,08

7 HQU25201

u

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 35)

13,62

3,000

40,86

8 HQU27502

u

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 36)

17,83

2,000

35,66

9 HQU2E001

u

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 37)

79,59

1,000

79,59

10 HQUZM000

h

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 39)

20,66

30,000

619,80

11 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 - 31)

229,40

1,000

229,40

12 HQU1B330

u

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 - 29)

229,40

1,000

229,40

13 HQU1D390

u

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 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 2 punts de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 30)

229,40

2,000

458,80

TOTAL

Titol 3

01.06.05

3.558,45

Obra

01

Pressupost PAES Vorera Poligon Ferreria

Capítol

06

Seguretat i salut

Titol 3

06

Instal·lacions elèctriques

1 HG4243JD

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN, desmuntatge inclòs (P - 24)

116,95

2,000

233,90

2 HG42439H

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió
fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN,
desmuntatge inclòs (P - 23)

76,82

2,000

153,64

3 HGD1222E

u

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300
µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

26,66

4,000

106,64

TOTAL

Titol 3

01.06.06

494,18

EUR

19014u Paes Vorera Poligon Ferreria

PRESSUPOST

Data: 01/03/21

Obra

01

Pressupost PAES Vorera Poligon Ferreria

Capítol

06

Seguretat i salut

Titol 3

07

Altres

1 H141XM11

TOTAL

Titol 3

PA

Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut de l'obra. Previsió
per a la seguretat en l'obra per a tasques imprevistes. (P - 2)
01.06.07

1.590,00

Pàg.:

1,000

4

1.590,00

1.590,00

EUR

19014u Paes Vorera Poligon Ferreria

AMIDAMENTS
Obra
Capítol
Titol 3

1

Data: 01/03/21
01
06
01

H1411111

u

Pàg.:

PRESSUPOST PAES VORERA POLIGON FERRERIA
SEGURETAT I SALUT
PROTECCIONS INDIVIDUALS

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE

2

H1422120

u

8,000

Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE

3

H1432012

u

5,000

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE

4

H1441201
Num.
1

u

Text

[C]

[D]

8,000

60,000

[E]

H145C002

u

H1456821

u

H1462242

u

9

10

H1474600

H147N000

H1483132

u

u

u

H1489790

u

2,000

8,000

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
AMIDAMENT DIRECTE

4,000

AMIDAMENT DIRECTE

5,000

Faixa de protecció dorslumbar

Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals
AMIDAMENT DIRECTE

11

5,000

Parella de botes de seguretat 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, amb plantilles i
puntera metàl·liques
AMIDAMENT DIRECTE

8

480,000

Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç
AMIDAMENT DIRECTE

7

TOTAL Fórmula

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE

6

[F]

480,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

5,000

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405
Tipus

Traballador/dia

1

8,000

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

EUR

19014u Paes Vorera Poligon Ferreria

AMIDAMENTS

12

H1484110

13

H1485800

Data: 01/03/21

u

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE

8,000

AMIDAMENT DIRECTE

24,000

Samarreta de treball, de cotó

u

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE

14

H1487460

u

8,000

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
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3

1

01
06
02

HM31161J

u

8,000

PRESSUPOST PAES VORERA POLIGON FERRERIA
SEGURETAT I SALUT
PROTECCIONS COL·LECTIVES

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

2

H1532581
Num.

m2

6,000

Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm
de gruix, amb el desmuntatge inclòs

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

10,000

[F]

5,000
TOTAL AMIDAMENT

3

H1533591
Num.

m2

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

9,000

h

1

01
06
03

H6AA2111

m

[F]

TOTAL Fórmula

18,000 C#*D#*E#*F#
18,000

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3

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

2,000
TOTAL AMIDAMENT

H16F1004

TOTAL Fórmula

Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm
de gruix, amb el desmuntatge inclòs

1

4

2

8,000

PRESSUPOST PAES VORERA POLIGON FERRERIA
SEGURETAT I SALUT
TANCAMENTS I DIVISORIES

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

800,000

EUR

19014u Paes Vorera Poligon Ferreria

AMIDAMENTS
Obra
Capítol
Titol 3

1

Data: 01/03/21

01
06
04

H15Z1001
Num.
1

h

Pàg.:

PRESSUPOST PAES VORERA POLIGON FERRERIA
SEGURETAT I SALUT
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

Text

Tipus

1/4 hora per dia

[C]

[D]

[E]

[F]

H15Z2011
Num.
1

h

Text

Tipus

Per rases en calçada

HBC1KJ00

m

[C]

[D]

16,000

2,000

[E]

1

mes

HQU1521A

mes

HQU1H23A

mes

HQU1XM3A

mes

HQU22301

u

3,000

Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
3,000

Lloguer mòdul prefabricat d'oficina de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE

5

3,000

Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE
4

100,000

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE
3

32,000

PRESSUPOST PAES VORERA POLIGON FERRERIA
SEGURETAT I SALUT
EQUIPAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE
2

TOTAL Fórmula

Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

01
06
05

HQU1A20A

[F]

32,000 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3

15,000

Senyaler

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL Fórmula

15,000 C#*D#*E#*F#

15,000
TOTAL AMIDAMENT

2

3

3,000

Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
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AMIDAMENT DIRECTE
6

HQUA1100

u

8,000

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
AMIDAMENT DIRECTE

7

HQU25201

u

HQU27502

u

HQU2E001

u

HQUZM000

h

HQU1E350

u

HQU1B330

u

HQU1D390

u

1

01
06
06

HG4243JD

u

HG42439H

u

2,000

PRESSUPOST PAES VORERA POLIGON FERRERIA
SEGURETAT I SALUT
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

2

1,000

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra
de 8x2,4 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 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3

1,000

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
AMIDAMENT DIRECTE

13

30,000

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
AMIDAMENT DIRECTE

12

1,000

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions
AMIDAMENT DIRECTE

11

2,000

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

10

3,000

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

9

2,000

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

8

4

2,000

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0,3 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
EUR
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AMIDAMENTS

Data: 01/03/21

Pàg.:

5

segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN, desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE
3

HGD1222E

u

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3

1

01
06
07

H141XM11

PA

2,000

4,000

PRESSUPOST PAES VORERA POLIGON FERRERIA
SEGURETAT I SALUT
ALTRES

Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut de l'obra. Previsió per a la seguretat en l'obra per a tasques
imprevistes.
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

EUR
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13. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES
13.1. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS
que regiran en l’execució del “Projecte de millora de l’accessibilitat de la vorera la
riera de Sant Cugat al polígon industrial de la Ferreria”.
ARTICLE 100:
LLEIS, REGLAMENTS, PLEC I ALTRES DISPOSICIONS A TENIR EN COMPTE EN
L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS.
Article 100.1 - Relacions de disposicions
En la present obra regiran les disposicions generals següents:
- El plec de condicions particulars que s'estableixi, en el seu cas.
- La Llei 9/2017 de Llei de Contractes del Sector Públic i disposicions que la
despleguin.
- Llei 7/1985 Reguladora de les Bases del Règim Local.
- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local.
- Reglament de Contractació de les Corporacions Locals en tot el que no s’oposi,
contradigui o resulti incompatible amb la legislació esmentada.
- Normativa general sobre Seguretat i Salut en el Treball, i en particular el Reial Decret
1627/97, de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut.
A més d’aquestes condicions ha de tenir-se en compte les especificades als diferents
apartats del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
En cas de contradicció de diverses normes, es tindran en compte en tot moment les
condicions més restrictives.
ARTICLE 101:
DISPOSICIONS GENERALS
Article 101.1 Intervenció de la Direcció dels serveis tècnics de l’Administració
que contracti les obres en l’execució directa d'algunes unitats d'obra
Si en el transcurs de l'obra el tècnic encarregat estimés que l'execució per l'adjudicatari
d'alguna unitat d'obra no reuneixi la qualitat necessària, la Direcció dels Serveis
tècnics de l’Administració que contracti les obres podrà intervenir a la seva execució
directa, en la forma i manera que cregui més convenient.
La totalitat de les despeses que aquesta intervenció ocasioni: maquinària, personal,
direcció, etc. seran per compte de l'Adjudicatari que no podrà per aquest concepte
sol·licitar cap suplement o modificació en els preus de contracta, abonant-se per
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certificació independent endossada a que correspongui. El tècnic encarregat de les
obres per part de la contracta o persona degudament autoritzada conformarà l'ordre a
un llibre d'Ordres corresponent.
Article 101.2 Legislació general i laboral
El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria
laboral, de seguretat social i de seguretat i higiene en el treball.
El contractista haurà de constituir l'òrgan necessari amb funció específica de vetllar pel
compliment de les disposicions vigents sobre seguretat i salut en el treball i designarà
el personal Tècnic de seguretat que assumeixi les obligacions corresponents en cada
Centre de Treball.
L'incompliment d'aquestes obligacions per part del contractista o la infracció de les
disposicions sobre seguretat per part del personal Tècnic designat per ell, no implicarà
cap responsabilitat per part de l'Administració Contractant.
Serà obligació del contractista indemnitzar els danys que es causin a l'Administració o
al personal que depengui d'ella per les mateixes causes.
Article 101.3 Contradiccions i omissions del projecte
L'esmentat en el Plec de Condicions Tècniques Particulars i omès en els Plànols o
viceversa, haurà de ser executat com si estigués expressat en ambdós documents. En
cas de contradicció entre els Plànols i el Plec de Prescripcions prevaldrà el prescrit en
aquest últim.
Les omissions en els Plànols o Plec de Prescripcions i les descripcions errònies dels
detalls de l'obra que siguin indispensables per portar a terme l'esperit i intenció
exposats en els citats documents i que, per ús o costum, hagin de ser realitzats no
solament eximirà el contractista de l'obligació d'executar aquests treballs d'obra
omesos o erròniament descrits sinó que, al contrari, deuran de ser executats com si
haguessin estat completa i correctament especificats en els Plànols i Plec de
Prescripcions.
Article 101.4 Subcontractes
Es regiran per allò descrit en el Plec de Clàusules Administratives.
Article 101.5 Programa de treball
Abans del començament de les obres el contractista sotmetrà a l'aprovació de
l'Administració un programa de treball, amb l'especificació dels terminis parcials i data
d'acabament de les diferents unitats d'obra, avinent amb el termini total d'execució.
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Aquest Pla, una cop aprovat, s'incorporarà al Plec de prescripcions del projecte i
adquirirà, per tant, caràcter contractual.
El programa de treball incorporarà la descripció detallada del mode en que
s’executaran les diverses parts de l’obra, definint amb criteris constructius les
activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de treball.
El contractista presentarà així mateix, una relació completa dels serveis, equips i
maquinària que es compromet a utilitzar en cadascuna de les etapes del Pla. Els
mitjans proposats quedaran adscrits a l'obra, sense que en cap cas el contractista
pugui retirar-les sense autorització de l'Administració.
L'acceptació del Pla i de la relació dels mitjans auxiliars proposats no implicarà cap
exempció de responsabilitat pel contractista en cas d'incompliment dels terminis
parcials o totals convinguts.
Durant el curs de l’execució de les obres, el Contractista haurà de realitzar el programa
establert per a la contractació, sempre que, per la modificació de les obres,
modificacions en les seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs,
l’administració ho cregui convenient. La Direcció d’Obra tindrà facultat de prescriure al
Contractista la formulació d’aquests programes actualitzats i participar en la seva
redacció.
La conclusió d'aquest Programa de treball ha de comptar amb que el període
necessari i suficient per l'execució de les obres és de 1 mes.
Article 101.7 Plànols de detall de les obres
A petició del tècnic encarregat de les obres el contractista prepararà tots els plànols de
detall que s'estimi necessari per a una correcta execució de les obres contractades.
Els esmentats plànols se sotmetran a l'aprovació de l'esmentat tècnic acompanyat, si
fos necessari, de les memòries i càlculs justificatius que fossin necessaris per a una
millor comprensió.
Article 101.8 Senyalització de les obres
La senyalització de les obres durant la seva execució es farà d'acord amb l'Ordre
Ministerial de 31 d'agost de 1.987, relativa a la senyalització d’obres, Norma de
Carreteres 8.3 IC.
Article 101.9 Responsabilitat del contractista durant l’execució de les obres
El contractista serà responsable durant l'execució de les obres de tots els danys o
perjudicis directes o indirectes, que puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat, o
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servei públic o privat, com a conseqüència dels actes omesos o negligència del
personal al seu càrrec, o d'una deficient organització de les obres.
Els serveis públics o privats que quedin malmesos hauran de ser arreglats, al seu
càrrec i d’immediat. Les persones que resultin perjudicades hauran de ser
compensades al seu càrrec, adequadament.
Les propietats públiques o privades que resultin malmeses, hauran de ser reparades,
al seu càrrec, restablint al mateix temps les condicions primitives o compensant els
danys o perjudicis causats en qualsevol altre forma acceptable.
Així mateix, el contractista serà responsable de tots els objectes que s'hi trobin o
descobreixin durant l'execució de les obres, deuen donar immediatament compte de
les troballes al tècnic encarregat de les mateixes i posar-les sota la seva custòdia.
Especialment, prendrà les mesures necessàries per a evitar la contaminació dels rius,
llacs i dipòsits d’aigua, per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre
material que pugui ser perjudicial.
Article 101.10 Conservació de les obres executades
El contractista queda compromès de conservar al seu càrrec, i fins que siguin rebudes,
totes les obres que integrin el Projecte.
Així mateix resta obligat a la conservació de les obres durant el termini d'un any (6
MESOS) o del termini de garantia ofert en la plica, a partir de la data de la recepció,
havent de substituir al seu càrrec, qualsevol part d'elles que hagi experimentat
desplaçament o sofert deteriorament per negligència o altres motius que li siguin
imputables o com a conseqüència dels efectes atmosfèrics previsibles o qualsevol
altre motiu que no es pugui considerar com inevitable.
Article 101.11 Neteja final de les Obres
Un cop que les obres s'hagin finalitzat totes les instal·lacions, dipòsits i edificis
construïts amb caràcter temporal pel servei de l'obra, deuran ser remoguts dels llocs
del seu emplaçament i retornats a la seva forma original.
De la mateixa manera deuran tractar-se els camins provisionals, inclosos els accessos
a préstecs i pedreres, els quals s'abonaran tan aviat com sigui necessària la seva
utilització. Així mateix es condicionaran dintre del possible, i es procurarà que quedin
en condicions acceptables.
Tot això, s'executarà de manera que les zones afectades quedin completament netes i
en condicions estètiques d'acord amb el paisatge envoltant.
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Aquests treballs es consideren inclosos en el contracte; per tant, no seran objecte
d'abonaments directes per la seva realització.
Article 101.12 Assaigs de laboratori
Els assaigs s'atindran a les normes especificades en els diferents apartats del Plec de
Condicions Tècniques Particulars. El tècnic encarregat podrà repetir els assaigs tantes
vegades com cregui convenient en el Laboratori assignat a l'obra.
L'adjudicatari o representant a l'efecte, podrà presenciar els assaigs. Totes les
despeses dels assaigs aniran per compte del contractista que deurà considerar-les
implícites en la confecció dels preus.
Article 101.13 Despeses de caràcter general a càrrec del contractista
Aniran a càrrec del contractista les despeses que originin el replanteig general de les
obres, la seva comprovació i els replantejos parcials de les mateixes; els de
construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, els de lloguer
o adquisició de terrenys pels dipòsits de maquinària i materials; els de protecció de
dipòsits de la mateixa obra contra tot deteriorament, dany o incendi, complint els
requisits vigents per al magatzematge d'explosius i carburants; la neteja i qualsevol
evacuació de deixalles i escombraries; els de construcció, durant el període de la seva
utilització de petites rampes provisionals d'accés a trams parcials totalment acabats,
els de construcció d'accessos i camins d'obra i la seva darrera demolició, si fos
necessari; els de conservació durant el mateix termini d'utilització, de tota mena de
desviaments que no s’efectuïn aprofitant carreteres existents; els de conservació de
desguassos; els de subministrament, col·locació i conservació de senyals de trànsit i
altres recursos necessaris per proporcionar seguretat dins de les obres; els de remoció
de les instal·lacions, ferramentes, materials i neteges generals de l'obra en el seu
acabament; els de muntatge, conservació i retirada instal·lacions per l'abastament
d'aigua i energia elèctrica necessària per les obres, així com l'adjudicació de dites
aigües i energia; els d’enraonament de les instal·lacions provisionals; els de retirada
de materials així com els de rebuig dels mitjans auxiliars utilitzats o no en l'execució de
les obres.
Article 101.14 Variacions de detall
A l'empara del disposat en l'article 53 del vigent Reglament de Contractació de les
Corporacions Locals, l’Administració contractant, en adjudicar l'obra a que es refereix
el present Projecte, autoritza al Servei Tècnic encarregat de la Direcció de les Obres
per realitzar les variacions de detall que no variïn substancialment les obres
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contractades i que siguin necessàries per a la bona execució i finalització de les obres
contractades a criteri del mateix.

Montcada i Reixac, març de 2021

Arquitecte Cap:

Oriol Parés Camps

Arquitectes redactors:

Elisenda Buixeda i Pérez

Jordi Juan i Ustrell

Xavier Munuera Fernández

Pàgina 6 de 6

13.2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

19014u PE- MEMÒRIA

Pàgina 44 de 44

19014u Paes Vorera Poligon Ferreria

B-

MATERIALS

B0 - MATERIALS BÀSICS
B01 -

LÍQUIDS

B011 - NEUTRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0111000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar 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).
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen
dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els
assajos anteriors.
En altres casos, la 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

B031 - SORRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0310020,B0312020,B0312010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent
del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per
al tractament d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
- De pedra calcària
- De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir
els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits
pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control
massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi
explícitament la DF.
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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)
¦
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¦Inferior¦
15
¦
38
¦
60
¦
82
¦
94
¦
100
¦
100
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe
específica d'exposició: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe
específica d'exposició: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 70
- Resta de casos: >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe
específica d'exposició: <= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica
d'exposició: <= 16% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83130):
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+-------------------------------------------------+
¦ Tamís
¦ Percentatge en ¦
Condicions
¦
¦ UNE 7-050 ¦ pes que passa
¦
¦
¦
mm
¦
pel tamís
¦
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦
5,00
¦
A
¦
A = 100
¦
¦
2,50
¦
B
¦ 60 <= B <= 100 ¦
¦
1,25
¦
C
¦ 30 <= C <= 100 ¦
¦
0,63
¦
D
¦ 15 <= D <= 70
¦
¦
0,32
¦
E
¦
5 <= E <= 50
¦
¦
0,16
¦
F
¦
0 <= F <= 30
¦
¦
0,08
¦
G
¦
0 <= G <= 15
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ Altres
¦
¦ C - D <= 50
¦
¦
condi- ¦
¦ D - E <= 50
¦
¦
cions
¦
¦ C - E <= 70
¦
+-------------------------------------------------+
Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials: <= 2%
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
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Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant
la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota
cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a
l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
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
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de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no
compleixen amb l'article 28.4.1.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat
per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el
compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de
l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient
informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans
del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari,
la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les
especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d'argila (UNE 7133).
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic
2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat,
cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions
aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició
- 75, en la resta de casos
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%
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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.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 -

GRANULATS

B037 - TOT-U

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0372000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Material granular de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm.
S'han considerat els tipus següents:
- Tot-u natural
- Tot-u artificial
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini
la DF.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la
partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets, resistents
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 no han de tenir terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, ni d'altres matèries
extranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa.
TOT-U NATURAL:
Es considera tot-u natural el material granular, de granulometria contínua, que s'utilitza com a
capa de ferm. Els materials que el formin procediran de graveres o dipòsits naturals, sòls naturals
o de mescla d'ambdós.
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels següents fusos:
+------------------------------------------------+
¦
¦ Tamisatge ponderal acumulat (%) ¦
¦Tamís UNE-EN¦---------------------------------- ¦
¦ 933-2 (mm) ¦
ZN40
ZN25
ZN20
¦
¦------------¦-----------------------------------¦
¦
50
¦
100
--¦
¦
40
¦
80-95
100
-¦
¦
25
¦
60-90
75-95
100
¦
¦
20
¦
54-84
65-90
80-100
¦
¦
8
¦
35-63
40-68
45-75
¦
¦
4
¦
22-46
27-51
32-61
¦
¦
2
¦
15-35
20-40
25-50
¦
¦
0,500
¦
7-23
7-26
10-32
¦
¦
0,250
¦
4-18
4-20
5-24
¦
¦
0.063
¦
0-9
0-11
0-11
¦
+------------------------------------------------+
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La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda
pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2).
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2):
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: > 35
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: > 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):
- T00 a T1: > 35
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30
- Vorals de T3 i T4: > 25
Per a capes granulars per a l'assentament de canonades: > 30
Plasticitat (UNE 103104):
- Trànsit T00 a T3: No plàstic
- T4:
- Límit líquid (UNE 103103): < 25
- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 6
- Vorals sense pavimentar:
- Límit líquid (UNE 103103): < 30
- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 10
- Per a capes granulars per a l'assentament de canonades:
- Límit líquid (UNE 103103): < 25
- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 6
TOT-U ARTIFICIAL:
El tot-u artificial ha d'estar compost de granulats procedents de la trituració, total o parcial,
de pedra de cantera o de grava natural.
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint
d'una planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus. En obres de carreteres només
es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4.
Per al trànsit tipus T2 a T4 es podran utilitzar àrids reciclats, siderúrgics, subproductes i
productes inerts de rebuig, sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides.
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda
dins d'un dels fusos següents:
+------------------------------------------------+
¦
¦ Tamisatge ponderal acumulat (%) ¦
¦Tamís UNE-EN¦---------------------------------- ¦
¦ 933-2 (mm) ¦
ZA25
ZA20
ZAD20
¦
¦------------¦-----------------------------------¦
¦
40
¦
100
--¦
¦
25
¦
75-100
100
100
¦
¦
20
¦
65-90
75-100
65-100
¦
¦
8
¦
40-63
45-73
30-58
¦
¦
4
¦
26-45
31-54
14-37
¦
¦
2
¦
15-32
20-40
0-15
¦
¦
0,500
¦
7-21
9-24
0-6
¦
¦
0,250
¦
4-16
5-18
0-4
¦
¦
0,063
¦
0-9
0-9
0-2
¦
+------------------------------------------------+
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda
pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2).
Índex de llenques (UNE-EN 933-3): < 35
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2):
- Trànsit T0 a T2: < 30
- T3, T4 i vorals: < 35
Per a materials reciclats procedents de ferms de carretera o demolicions:
- Trànsit de T00 a T2: > 40
- Trànsit T3, T4 i vorals: > 45
Per a capes granulars per a l'assentament de canonades: > 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):
- T00 a T1: > 40
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35
- Vorals de T3 i T4: > 30
Plasticitat:
- Trànsit T00 a T4: No plàstic
- Vorals sense pavimentar:
- Límit líquid (UNE 103103): < 30
- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 10
Coeficient de neteja (Annex C de l'UNE 146130): < 2
Si el material prové de reciclatge d'enderrocs (condicions addicionals):
- Inflament (NLT-111): < 2%
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- Contingut de materials petris: >= 95%
- Contingut de restes d'asfalt: < 1% en pes
- Contingut de fusta: < 0,5% en pes
Composició química:
- Compostos de sofre (SO3) (UNE EN 1744-1) en el cas que
el material estigui en contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5%
- A la resta: < 1%
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir:
- Expansivitat (UNE EN 1744-1): < 5%
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir:
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro (UNE EN 1744-1): Nul
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y
pavimentos.
* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme,
de la Instrucción Técnica de Carreteras.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
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 cada setmana si el volum executat és menor:
- Determinació dels límits d'Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104)
- Assaig Próctor Modificat (UNE 103501)
- Humitat natural (UNE EN 1097-5)
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:
- Coeficient de desgast de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2)
- Coeficient de neteja (Annex C, UNE 146130), cada 1500 m3, o cada 2 dies si el volum executat
és menor.
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la 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.
OPERACIONS DE CONTROL EN TOT-U ARTIFICIAL:
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 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor:
- Índex de llenques (UNE EN 933-3)
- Partícules triturades (UNE EN 933-5
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades
en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.

____________________________________________________________________________
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B05 -

AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B051 - CIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0512401,B051E201.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats
amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit
conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir
un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al
final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum
a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert
a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb
un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B
o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt: S
- Fum de sílice: D
- Putzolana natural: P
- Putzolana natural calcinada: Q
- Cendra volant Sicília: V
- Cendra volant calcària: W
- Esquist calcinat: T
- Filler calcari L: L
- Filler calcari LL: LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació
¦
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¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦ CEM I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦ CEM II/A-S ¦
¦
¦ CEM II/B-S ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice
¦ CEM II/A-D ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦ CEM II/A-P ¦
¦
¦ CEM II/B-P ¦
¦
¦ CEM II/A-Q ¦
¦
¦ CEM II/B-Q ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦ CEM II/A-V ¦
¦ volants
¦ CEM II/B-V ¦
¦
¦ CEM II/A-W ¦
¦
¦ CEM II/B-W ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb esquist
¦ CEM II/A-T ¦
¦ calcinat
¦ CEM II/B-T ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb filler
¦ CEM II/A-L ¦
¦ calcari
¦ CEM II/B-L ¦
¦
¦ CEM II/A-LL ¦
¦
¦ CEM II/B-LL ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland mixt
¦ CEM II/A-M ¦
¦
¦ CEM II/B-M ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦ CEM III/A
¦
¦ forn alt
¦ CEM III/B
¦
¦
¦ CEM III/C
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦ CEM IV/A
¦
¦
¦ CEM IV/B
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A
¦
¦
¦ CEM V/B
¦
+------------------------------------------------------+
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i
en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats
a la designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN
197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat
especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6
de juny.
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.
CIMENTS BLANCS (BL):
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i
homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que
compleixin amb l'especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117): >= 85
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989,
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han
de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns
a la norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el
ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg
a la norma UNE-EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989,
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han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus,
subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦
I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦
II/A-S
¦
¦
¦
II/B-S
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice
¦
II/A-D
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦
II/A-P
¦
¦
¦
II/B-P
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦
II/A-V
¦
¦ volants
¦
II/B-V
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦
III/A
¦
¦ forn alt
¦
III/B
¦
¦
¦
III/C
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦
IV/A
¦
¦
¦
IV/B
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A
¦
+------------------------------------------------------+
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques
i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma
UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de
la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos
- Classes 42,5 : 2 mesos
- Classes 52,5 : 1 mes
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como
alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para
todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por
el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de
Cementos (RC-08).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de
los cementos comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de
conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
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UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua
de mar.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per
a la fabricació de productes de construcció,
- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per
a la fabricació de productes de construcció:
- Sistema 1+: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i
prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques
- referència a la norma armonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals)
i classe resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua
per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà
o documentació que acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
- identificació del vehicle que el transporta
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS
A L'AIGUA DE MAR (MR):
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
OPERACIONS DE CONTROL:
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:
- Una primera fase de comprovació de la documentació
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament
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Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació
del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant
la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris.
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar
que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:
- Albarà o full de subministrament.
- Etiquetatge
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del
Reial Decret 1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat.
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de
reconeixements del distintiu.
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una
inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable
així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat
defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa
designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6
de la RC-08.
CRITERIS DE
Les mostres
s'extrauran
l'altra per

PRESA DE MOSTRES:
es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig
tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició,
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.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B05 -

AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B053 - CALÇS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0532310.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o
hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici,
ferro i alumini.
S'han considerat els tipus següents:
- Calç aèria càlcica (CL):
- Hidratada en pols: CL 90-S
- Hidratada en pasta: CL 90-S PL
- Calç hidràulica natural (NHL):
- Calç hidràulica natural 2: NHL 2
- Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5
- Calç hidràulica natural 5: NHL 5
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CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
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.
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90
Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2
Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80
Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2:
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:
- Calç en pasta: compleix l'assaig
- Calç en pols:
- Mètode de referència: <= 2 mm
- Mètode alternatiu: <= 20 mm
Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm
Contingut en aire de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: <= 12%
CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA:
Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de consistència
adequada a l'ús destinat.
No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració.
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:
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.
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2:
- Calç del tipus NHL 2: >= 35
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25
- Calç del tipus NHL 5: >= 15
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2:
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 10 Mpa, als 28 dies
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies
- Calç del tipus NHL 5:
- Als 7 dies: >= 2 MPa
- Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa
Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2:
- Inicial: > 1 h
- Final:
- Calç del tipus NHL 2: <= 40 h
- Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h
- Calç del tipus NHL 5: <= 15 h
Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5%
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:
- Mètode de referència: <= 2 mm
- Mètode alternatiu: <= 20 mm
Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2:
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL 90-S.
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat.
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons la
norma UNE-EN 459-2.
Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics o
mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser
estanques.
A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti alteració
de les seves característiques.
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes
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de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte,
les facilitades pel subministrador.
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:
UNE-EN 459-1:2011 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios
de conformidad.
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
* UNE-EN 459-3:2012 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES 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.
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de suelos.
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 preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat,
per a la fabricació d'altres productes de construcció i per a aplicacions en enginyeria civil:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de característiques.
A l'embalatge, o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació:
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant
- Referència a la norma UNE-EN 459-1
- Designació de la calç segons l'apartat 4 de l'esmentada norma
- Data de subministrament i de fabricació
- Designació comercial i tipus de calç
- Identificació del vehicle de transport
- Referència de la comanda
- Quantitat subministrada
- Nom i adreça del comprador i destí
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o
acreditatiu de la homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat
- Instruccions de treball si fos necessari
- Informació de seguretat si fos necessària
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol on ha de constar, com a mínim:
- Numero identificador del organisme notificat
- Nom i adreça del fabricant
- Els dos darrers dígits de la data de marcatge
- Numero del certificat de conformitat
- Referència a l'UNE EN 459-1
- Descripció del producte
- Informació sobre els requisits essencials.
Al full de característiques hi ha de figurar al menys:
- Referència del albarà
- Denominació comercial i tipus de calç
- Contingut d'òxids de calci i magnesi
- Contingut de diòxids de carboni
- Finor
- Reactivitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que els
valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE són conforme a
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les especificacions exigides.
- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà disposar
que es realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN 459-2:
- Contingut d'òxids de calci i magnesi
- Contingut de diòxid de carboni
- Contingut de calç útil Ca (Oh) 2
- Mida de partícula
- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals durant
un període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients humits o
condicions atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calç emmagatzemada
es realitzaran els següents assaigs:
- Contingut de diòxid de carboni
- Mida de partícula
Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que exposi
la DF.
Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:
- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment.
- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció.
De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2. Una
per realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que es
conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendrà una tercera mostra
si el subministrador de calç ho sol·licita.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions
establertes al plec.
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat
grumollós o aglomerat.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B05 -

AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0552460,B0552420.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75.
S'han considerat els tipus següents:
- Betum fluidificat per a regs d'emprimació:
- Betum fluxat
- Quitrà
El betum fluidificat i el betum fluxat són lligants hidrocarbonats obtinguts per la incorporació, a un betum asfàltic, de fraccions
líquides, més o menys volàtils, procedents de la destilació del petroli i del quitrà respectivament.
El quitrà és un lligant hidrocarbonat de viscositat variable, preparat a partir del residu brut obtingut a la destilació destructiva del
carbó a altes temperatures.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998,
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
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BETUM FLUIDIFICAT PER A REGS D’IMPRIMACIÓ:
Ha de tenir un aspecte homogeni.
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització.
No ha de tenir símptomes de coagulació.
La denominació del tipus de betum fluidificat per a regs d'emprimació serà FM-100.
Característiques físiques del betum fluidificat:
- Punt d'inflamació (NLT 136): >=38ºC
- Viscositat Saybolt-Furol (NLT 133): 75>=V>=150
- Destilació (NLT 134):
225ºC <=25%
260ºC 40%<=D<=70%
316ºC 75%<=R<=93%
Residus de la destilació a 360ºC: 50%<=R<=60%
Contingut d'aigua en volum: <=0,2%
Assaigs sobre el residu de destilació:
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 12 mm, <= 30 mm
- Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126): >= 100 cm
- Solubilitat (NLT 130): >= 99,5%
BETUM FLUXAT:
Ha de tenir un aspecte homogeni.
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització.
No han de tenir símptomes de coagulació.
Punt d'inflamació v/a (NLT 136): >= 60°C
Fenols en volum (NLT 190): <= 1,5%
Naftalina en massa (NLT 191): <= 2%
Assaigs sobre el residu de destilació:
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 10 mm, <= 15 mm
Característiques físiques del betum fluxat:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Característiques
│
Tipus betum
│
│
│─────────────────────────────│
│
│
FX 175
│
FX 350
│
│───────────────────────────────│──────────────│──────────────│
│Viscositat STV a 40°C
│
│
│
│(orifici 10 mm) (NLT 187)
│150<=V<=200s │300<=V<=400s │
│───────────────────────────────│──────────────│──────────────│
│Destilació (% del volum total │
│
│
│destilat fins a 360°C)
│
│
│
│
a 190°C
│
<= 3%
│
<= 2%
│
│
a 225°C
│
<= 10%
│
<= 10%
│
│
a 316°C
│
<= 75%
│
<= 75%
│
│───────────────────────────────│──────────────│──────────────│
│Residu de la destilació
│
│
│
│a 360°C (NLT 134)
│
>= 90%
│
>= 92%
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
QUITRÀ:
Ha de tenir un aspecte homogeni.
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització.
Contingut d'aigua, en massa (NLT 123): <= 0,5%
Índex d'escuma (NLT 193): <= 8
Característiques físiques del quitrà:
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Característiques │
Tipus de quitrà
│
│
│─────────────────────────────────────────────────────│
│
│ AQ 38
│ AQ 46
│ BQ 30
│ BQ 58
│ BQ 62
│
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│
│Equiviscositat
│
│
│
│
│
│
│(NLT 188)
│
│
│
│
│
│
│(amb una toleràn- │
│
│
│
│
│
│cia d'1,5°C)
│
38°C
│ 46°C
│ 30°C
│ 58°C
│ 62°C
│
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│
│Densitat relativa │ 1,10<= │ 1,11<= │ 1,10<=
│ 1,13<=
│ 1,13<=
│
│(DR) 25°C/25°C
│ DR
│ DR
│ DR
│ DR
│ DR
│
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│(NLT 122)
│ <=1,25 │ <=1,25 │ <=1,24
│ <=1,27
│ <=1,27
│
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│
│Destilació en
│
│
│
│
│
│
│massa (DT)
│
│
│
│
│
│
│a) fins a 200°C
│ <= 0,5% │ <= 0,5% │ <= 0,5% │ <= 0,5% │ <= 0,5% │
│b) 200°C - 270°C │3<=DT<=10%│2<=DT<=7%│4<=DT<=11%│ <= 3%
│ <= 2%
│
│c) 270°C - 300°C │4<=DT<=9% │2<=DT<=7%│4<=DT<=9% │1<=DT<=6% │1<=DT<=5% │
│
b i c
│ <= 16%
│ <= 12% │ <= 16%
│ <= 8%
│ <= 7%
│
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│
│Punt de reblani- │
│
│
│
│
│
│ment (A i B) del │ 35<=
│ 35<=
│ 35<=
│
│
│
│residu de desti- │ PR
│ PR
│ PR
│ <= 56°C │ <= 56°C │
│lació (NLT 125)
│ <=53°C │ <=55°C │ <=46°C │
│
│
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│
│Fenols en volum
│
│
│
│
│
│
│(NLT 190)
│ >= 3%
│ >= 2,5% │ >= 3%
│ >= 2%
│ >= 2%
│
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│
│Naftalina en massa│
│
│
│
│
│
│(NLT 191)
│ >= 4%
│ >= 3% │ >= 4%
│>= 2,5%
│ >= 2,5% │
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│
│Insoluble en toluè│
│
│
│
│
│
│(en massa)
│
│
│
│
│
│
│(NLT 192)
│ >= 24% │ >= 25% │ >= 23%
│ >= 28%
│ >= 28%
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BETUMS FLUIDIFICATS PER A REGS D’IMPRIMACIÓ, BETUMS FLUXATS O QUITRÀ:
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d’estar constituits per una virolla d’una sola peça, no
han de tenir desperfectes ni fugues i han de ser hermètics. Els camions cisterna per a transportar betums tipus FM 100, FR 100
i els quitrans AQ 38 o BQ 30, poden no estar calefactats. La resta de betums i quitrans s'ha de transportar en cisternes
calefactades i provistes de termòmetres de control de la temperatura situats en llocs visibles.
Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les gelades i de la influència de
motors, focs o altres fonts de calor; si hi hagués el risc que la temperatura ambient pogués arribar a valors propers al punt
d’inflamació del producte, s’extremarà la vigilància d’aquestes condicions. El subministrat a granel en tancs aïllats, amb
ventilació, sistema de control i una vàlvula per a prendre mostres. Tots els tubs de càrrega i descàrrega han d'estar
calorifugats.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75)
*Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
*Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
*Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B05 -

AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B057- - EMULSIÓ BITUMINOSA PER FERMS I PAVIMENTS
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3.
S'han considerat els tipus següents:
Emulsions bituminoses
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.
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'expressarà 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
¦
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¦
¦
¦
¦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.
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 la 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.
3.- UNITAT I CRITERI 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).
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
(PG-3).
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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.
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 13924-1.
Betum asfàltic multigrau: segons EN 13924-2.
Descripció del producte: nombre genèric, tipus i ús previst
Certificat del fabricant que l'emulsió o lligant, no conté en la seva composició quitrans, ni
substàncies derivades de la destil·lació de productes carbonosos, ni betums oxidats.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS BITUMINOSES
L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents característiques essencials
incloses a la norma UNE-EN 13808:
Viscositat, segons UNE-EN 12846-1.
Adhesivitat, segons UNE-EN 13614.
Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1.
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).
OPERACIONS DE CONTROL:
Control de recepció:
Verificació documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen
el Marcatge CE son conforme a les especificacions exigides.
Control addicional:
Verificació de les característiques especificades a l'apartat 1 d'aquest Plec, quan ho requereixi
la DF, amb una freqüència d'1 vegada al mes i almenys 3 vegades durant l'execució de l'obra, per
a cada tipus i composició d'emulsió o lligant.
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES:
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Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú):
Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430.
Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425.
Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1.
Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428.
Tamisatge, segons UNE-EN 1429.
Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1.
Control en el moment d'utilització:
Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430.
Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425.
Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1.
Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428.
Tamisatge, segons UNE-EN 1429.
Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1.
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.
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES:
Control de recepció:
2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament
al tanc d'emmagatzematge.
Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim de 15
dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.
Control en el moment d'utilització:
Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:
Quantitat de 30 t.
Fracció diària, o fracció setmanal en cas d'ocupació en regs d'adherència, imprimació i curat.
2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament
al tanc d'emmagatzematge.
Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim de 15
dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.
Control addicional:
2 mostres, una de la part superior i l'altra de la part inferior del tanc d'emmagatzematge.
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.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B06 -

FORMIGONS DE COMPRA

B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B065960B.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera
legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i
el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar
d'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
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- 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
- 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
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d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de
la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició
més favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65
- Formigó armat: <= 0,65
- Formigó pretesat: <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
- Consistència líquida: 16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
- Consistència líquida: ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦ Assentament con
¦
Condicions
¦
¦
d'Abrams(mm)
¦
d'ús
¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦
130 <= H <= 180 ¦ - Formigó abocat en sec
¦
¦
H >= 160
¦ - Formigó bombejat, submergit o
¦
¦
¦
abocat sota aigua amb tub tremie
¦
¦
H >= 180
¦ - Formigó submergit, abocat sota
¦
¦
¦
fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
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:
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- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball
i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm;
2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3,
inclòs el ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en
aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies
que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y
pavimentos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
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- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
- Resistència a la compressió
- Tipus de consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment
- Tipus, classe i marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada
dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades
a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es
realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3.
No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada, o es disposa
de suficient experiència en el seu ús.
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08,
es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la
dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de
subministrament.
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es
realitzaran lots de control de com a màxim:
- Volum de formigonament: <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <=
2
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <=
2
- Massissos:
- Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors
multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el
reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del
subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa
en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors
a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que
es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o
quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà
la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si
és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin
obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts,
es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà
d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran
Pàgina: 28

19014u Paes Vorera Poligon Ferreria

els assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència
indicada, els següents assaigs:
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)
- Substàncies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN
933-1)
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades
diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre
per la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions
del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels
valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades
controlades d'acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08: N >= 2
- Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control.
Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència
obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut,
s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els
criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot
a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb
un nivell de garantia molt exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x K2rN
>= fck
on:
- f(x) Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1)
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- 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.
- 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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B0 - MATERIALS BÀSICS
B06 -

FORMIGONS DE COMPRA

B06N - FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B06NN14C.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar
la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un
material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.
S'han considerat els materials següents:
- 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
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Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies
que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Data i hora de lliurament
- Quantitat de formigó subministrat
- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons
de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a compressió o la dosificació
de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat.
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:
- Tipus i contingut de ciment
- Relació aigua ciment
- Contingut en addicions, si es el cas
- Tipus i quantitat d'additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Identificació del ciment, additius i addicions emprats
- Identificació del lloc de subministrament
- Identificació del camió que transporta el formigó
- Hora límit d'ús del formigó
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista
- Control de les condicions de subministrament.
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la
dosificació correcta.
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut,
o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions
del plec.
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si
la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui
compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.

____________________________________________________________________________
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B07 -

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:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
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- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324): >= 0,5 N/mm2
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts
i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura
ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.
Mida màxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter
Mida mínima del granulat: >= 0,16 mm
Proporció granulat/resina (en pes) (Q): 3 <= Q <= 7
MORTER POLIMÈRIC:
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres
de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització
d'elements de formigó.
Granulometria: 0 - 2 mm
Resistència a compressió a 28 dies : 5 - 6 kN/m2
Resistència a flexotracció a 28 dies : 90 - 120 kg/m2
MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius
(en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material
d'unió i rejuntat.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor
o igual al valor que figura especificat
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es
inferior o igual al valor que figura especificat
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió
mínima declarada pel fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla,
en volum o en pes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent:
- Característiques dels morters frescos:
- Temps d'us (EN 1015-9)
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos
- Característiques dels morters endurits:
- Resistència a compressió (EN 1015-11)
- Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)
- Absorció d'aigua (EN 1015-18)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
- Conductivitat tèrmica (EN 1745)
- 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
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i
protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
Temps màxim d'emmagatzematge:
- Morter adhesiu: 1 any
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric: 6 mesos
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para
albañilería.
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER A 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
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
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-

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.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A -

FERRETERIA

B0A3 - CLAUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A31000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.
S'han considerat els elements següents:
- Gafes de pala i punta
- Claus d'impacte
- Claus d'acer
- Claus de coure
- Claus d'acer galvanitzat
- Tatxes d'acer
Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats
per a unir els bastiments amb les parets.
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034,
UNE 17-035 i UNE 17-036.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir
taques ni d'altres imperfeccions superficials.
Protecció de galvanització: >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%
Toleràncies dels claus i tatxes:
- Llargària: ± 1 D
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa d'obligat compliment per
CLAUS I TATXES:
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza

a les gafes de pala i punta.
plana lisa. Medidas.
plana rayada. Medidas.
plana ancha.
perdida.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0D -

MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D2 - TAULONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D21030.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
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Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal: ± 2 mm
+----------------------------------------+
¦ Classe ¦
Gruix nominal (mm)
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦ < 50
¦ 50 a 75 ¦ > 75
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦
Tolerància (mm)
¦
¦----------------------------------------¦
¦
T1
¦
±3
¦
±4
¦ +6,-3 ¦
¦
T2
¦
±2
¦
±3
¦ +5,-2 ¦
¦
T3
¦
±1,5 ¦
±1,5 ¦ ±1,5
¦
+----------------------------------------+
- Fletxa: ± 5 mm/m
- Torsió: ± 2°
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe
amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0D -

MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D3 - LLATES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D31000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
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Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal: ± 2 mm
+----------------------------------------+
¦ Classe ¦
Gruix nominal (mm)
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦ < 50
¦ 50 a 75 ¦ > 75
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦
Tolerància (mm)
¦
¦----------------------------------------¦
¦
T1
¦
±3
¦
±4
¦ +6,-3 ¦
¦
T2
¦
±2
¦
±3
¦ +5,-2 ¦
¦
T3
¦
±1,5 ¦
±1,5 ¦ ±1,5
¦
+----------------------------------------+
- Fletxa: ± 5 mm/m
- Torsió: ± 2°
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe
amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0D -

MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D6 - PUNTALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D625A0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments.
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S'han considerat els tipus següents:
- Puntal rodó de fusta
- Puntal metàl·lic telescòpic
PUNTAL DE FUSTA:
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 2 mm
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Fletxa: ± 5 mm/m
PUNTAL METÀL·LIC:
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària.
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar
si cal.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge:
+--------------------------------------------------------------+
¦
¦
Llargària del puntal
¦
¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦
¦
¦ 3 m ¦ 3,5 m ¦ 4 m ¦ 4,5 m ¦
5 m
¦
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦
¦
2 m
¦ 1,8 T ¦ 1,8 T ¦ 2,5 T ¦
¦
¦
¦
2,5 m
¦ 1,4 T ¦ 1,4 T ¦ 2,0 T ¦
¦
¦
¦
3 m
¦
1 T ¦
1 T ¦ 1,6 T ¦
¦
¦
¦
3,5 m
¦
¦ 0,9 T ¦ 1,4 T ¦ 1,43 T ¦ 1,43 T ¦
¦
4,0 m
¦
¦
¦ 1,1 T ¦ 1,2 T ¦ 1,2 T ¦
¦
4,5 m
¦
¦
¦
¦ 0,87 T ¦ 0,87 T ¦
¦
5 m
¦
¦
¦
¦
¦ 0,69 T ¦
+--------------------------------------------------------------+
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe
amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B0D -

MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D7 - TAULERS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D71120.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Taulers encofrats.
S'han considerat els tipus següents:
- Tauler de fusta
- Tauler aglomerat de fusta
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal: ± 2 mm
- Gruix: ± 0,3 mm
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Angles: ± 1°
TAULERS DE FUSTA:
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA:
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat
en calent.
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares.
No ha de tenir defectes superficials.
Pes específic: >= 6,5 kN/m3
Mòdul d'elasticitat:
- Mínim: 2100 N/mm2
- Mitjà: 2500 N/mm2
Humitat del tauler (UNE 56710): >= 7%, <= 10%
Inflament en:
- Gruix: <= 3%
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- Llargària: <= 0,3%
- Absorció d'aigua: <= 6%
Resistència a la tracció perpendicular a les cares:
Resistència a l'arrencada de cargols:
- A la cara: >= 1,40 kN
- Al cantell: >= 1,15 kN

>= 0,6 N/mm2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe
amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0D -

MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0DZA000,B0DZWA03,B0DZWC03.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais
de treball a les bastides i els encofrats.
S'han considerat els elements següents:
- Tensors per a encofrats de fusta
- Grapes per a encofrats metàl·lics
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics
- Desencofrants
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons
recuperables
- Bastides metàl·liques
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc.
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc.
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies
dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que
es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment,
per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient
per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan
es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut
tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
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TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.
FLEIX:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Amplària: >= 10 mm
Gruix: >= 0,7 mm
Diàmetre de les perforacions: Aprox. 15 mm
Separació de les perforacions: Aprox. 50 mm
DESENCOFRANT:
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs.
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del
formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que
s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat,
i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els
seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres.
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar
i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la
seva posició.
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca
per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.
Toleràncies:
- Rectitud dels perfils: ± 0,25% de la llargària
- Torsió dels perfils: ± 2 mm/m
BASTIDES:
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la
indeformabilitat.
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de
manera que no s'alterin les seves condicions.
DESENCOFRANT:
Temps màxim d'emmagatzematge:

1 any

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

____________________________________________________________________________
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B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES
B14 -

MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B1411111,B1422120,B1432012,B1441201,B145C002,B1456821,B1462242,B1474600,B147N000,B1483132,B1489790,B1484
110,B1485800,B1487460.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos
que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori
destinat a tal fi.
S'han considerat els tipus següents:
- Proteccions del cap
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara
- Proteccions per a l'aparell auditiu
- Proteccions per a l'aparell respirarori
- Proteccions de les extremitats superiors
- Proteccions de les extremitats inferiors
- Proteccions del cos
- Protecció del tronc
- Protecció per treball a la intempèrie
- Roba i peces de senyalització
- Protecció personal contra contactes elèctrics
Resten expressament exclosos:
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir
la salut o la integritat física del treballador
- Es equips dels serveis de socors i salvament
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera
- El material d'esport
- El material d'autodefensa o de dissuasió
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a
cada usuari, destinats a reduir les 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.
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que
incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i manteniment,
així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes
pel fabricant. La seva utilització haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent.
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense
suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries.
PROTECCIONS DEL CAP:
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles
i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents
requisits:
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls
i oïdes.
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge
d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una barballera
ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació
al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret
interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de l'atallatge, s'haurà
de disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en contacte
amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment.
- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa,
no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques
i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les radiacions
calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls
hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el
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termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en
relleu a l'interior) s'hauran de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin
emmagatzemats
- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris posteriors,
previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment
nous
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles
transparents o viseres.
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents:
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l'escalfor,
incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia.
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i
ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius
de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació
indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos seran de muntura de tipus normal i amb
proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació.
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de
protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat
o acetat transparent.
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual.
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica
(tipus picapedrer) per impedir l'entelament.
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus:
- Pantalla abatible amb arnès propi
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles
- Pantalles sostingudes amb la mà
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent,
lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un
visor amb vidre inestellable.
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà
d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió
de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric.
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant
(l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb
vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar.
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades
preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada.
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l'exterior,
a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar.
Vidres de protecció:
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent
(orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres
defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents.
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament,
el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d'acer, tipus
sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer.
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI:
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques:
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc.
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions.
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari.
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per
evitar la irritació de l'epidermis.
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que necessitin l'ús
d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres,
subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip respiratori, i els oculars correctors
específics per l'usuari.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets
seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al
treballador.
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom,
teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada,
etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar.
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries
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plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han estat fabricats.
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb
reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió.
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat
de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment tractat i s'haurà de substituir el cosit
per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis.
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir
la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres
i realització d'estructures i enderroc.
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer,
la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant l'eventual
introducció de partícules incandescents.
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment
de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug.
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de
materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus.
PROTECCIONS DEL COS:
Els cinturons reuniran les següents característiques:
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat
apropiada, sense reblons i amb costures cosides.
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda
possible.
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments
que comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des d'una alçada
de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys.
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes
mitjançant reblons.
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La sirga
d'amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre.
PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE:
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les
següents característiques:
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor.
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.
- Facilitat d'aireació.
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre l'evaporació
de la suor.
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents
característiques:
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor.
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.
- Facilitat d'aireació.
- Que siguin visibles a temps pel destinatari.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
ELECCIÓ:
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb
l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant.
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de la
forma següent:
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació
de ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar adversament al
beneficiari de la seva utilització.
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb
la protecció adequada.
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats,
cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides.
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i haurà de garantir
que restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en compte els factors
ambientals, junt amb els moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A
aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma
de talles adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la morfologia de l'usuari.
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i l'eficàcia
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del seu disseny.
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua.
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control,
en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la cintura.
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies:
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment
per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del RD
773/1997, de 30 de maig.
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint
en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors
addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació
d'EPI se seguiran les indicacions de l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig.
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat
anterior.
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies
d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat,
l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l'Art. 5
del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que l'evolució de
la tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les
prestacions funcionals dels propis EPI.
PROTECCIONS DEL CAP:
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball
situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i
demolició.
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres,
obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars.
- Obres en foses, rases, pous i galeries.
- Moviments de terra i obres en roca.
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes.
- Utilització de pistoles fixaclaus.
- Treballs amb explosius.
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport.
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials.
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:
Protecció de l'aparell ocular:
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de:
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.
- Acció de pols i fums.
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos.
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Enlluernament
Protecció de la cara:
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall.
- Treballs de perforació i burinat.
- Talla i tractament de pedres.
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte.
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts.
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica.
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars.
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius.
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid.
- Activitats en un entorn de calor radiant.
- Treballs que desprenen radiacions.
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió.
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit.
- Treballs de percussió.
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats.
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI:
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos:
- Pols, fums i boires.
- Vapors metàl·lics i orgànics.
- Gasos tòxics industrials.
- Monòxid de carboni.
- Baixa concentració d'oxigen respirable.
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PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests
seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs de soldadura.
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants.
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins.
- Treballs amb risc elèctric.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador
de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat:
Calçat de protecció i de seguretat:
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres
- Treballs en bastides
- Obres de demolició d'obra grossa
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge
- Obres d'ensostrat
- Treballs d'estructura metàl·lica
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes
- Treballs de transformació de materials lítics
- Manipulació i tractament de vidre
- Revestiment de materials termoaïllants
- Prefabricats per a la construcció
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:
- Obres d'ensostrat
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de masses
en fusió:
- Soldadors
PROTECCIONS DEL COS:
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les
següents activitats:
- Treballs en bastides.
- Muntatge de peces prefabricades.
- Treballs en pals i torres.
- Treballs en cabines de grues situades en altura.
PROTECCIÓ DEL TRONC:
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les
activitats:
Peces i equips de protecció:
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius.
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent.
- Manipulació de vidre pla.
- Treballs de rajat de sorra.
- Treballs en cambres frigorífiques.
Roba de protecció antiinflamable:
- Treballs de soldadura en locals exigus.
Davantals antiperforants:
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos.
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents:
- Treballs de soldadura.
- Treballs de forja.
- Treballs de fosa i emmotllament.
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats
en funció de les següents activitats:
- Treballs de muntatge elèctric
- Treballs de manteniment elèctric
- Treballs d'explotació i transport elèctric
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb
les següents dades:
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant autoritzat.
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi.
- Designació de la talla.
- Número de la norma EN específica.
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759.
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Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat,
seguint les instruccions del fabricant.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut,
per un responsable delegat per l'emprador.
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com
a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir
de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat
o no utilitzat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20
de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología
y Seguridad Industrial.
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se
actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria
y Tecnología.
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B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES
B1Z -

MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT

B1Z6 - MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PER A SEGURETAT I SALUT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B1Z6AF0A,B1Z6211A.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni
despreniments.
Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
Toleràncies:
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1 mm
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte
amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES
B1Z -

MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT

B1ZM - MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS PER A SEGURETAT I SALUT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B1ZM1000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis.
S'han considerat els elements següents:
- Part proporcional d'elements especials per a extintors.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva
qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d’elements especials necessaris per al muntatge d’un element.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control
per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios.
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B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B96 -

MATERIALS PER A VORADES

B965 - PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B96512D0,B96513C0.
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.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió
i la resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- Identificació del producte
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no sigui
reutilitzat, hi ha de constar la següent informació:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data de producció
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús.
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió
i la resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
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
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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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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
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 127001:1990 Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción
en obra.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:
- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i
recepció del certificat de qualitat del fabricant.
- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 12 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 6 de 6 peces)
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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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B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9H -

MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS

B9H1 - MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9H11B51,B9H11251.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats i pols mineral, prèviament escalfats, que es posa a l'obra a temperatura
superior a l'ambient.
S'han considerat totes les mescles contemplades a l'article 542 del PG 3/75 MOD 7.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o d'altres matèries estranyes.
GRANULAT GROS:
Ha de quedar retingut pel tamis 2 mm de la UNE-EN 933-2.
Els àrids seran de procedència natural o artificial.
El contingut d’impureses ha de ser inferior al 0,5% en massa.
GRANULAT FI:
Ha de passar pel tamís 2 mm i quedar retingut pel tamís 0,063 mm UNE-EN 933-2.
El granulat fi pot procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural, o en part de sorrers naturals.
El material que es trituri per a l'obtenció del granulat fi ha de complir les condicions exigides per al granulat gros.
POLS MINERAL O FILLER:
Ha de passar pel tamís 0,063 mm UNE-EN 933-2.
Pot procedir dels granulats, separant-lo per mitjà dels ciclons de la central de fabricació, o aportar-se a la mescla per separat.
Si la totalitat del pols mineral és d'aportació, el pols mineral adherit als granulats després de passar pels ciclons ha de ser <=
2% de la massa de la mescla.
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Densitat aparent del pols mineral (NLT-176) (D): 0,5 <= D <= 0,8 g/cm3
LLIGANT HIDROCARBONAT:
Ha de ser sòlid o viscós i ha d'estar preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per destilació, oxigenació o "cracking
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua, de manera que no formi escuma al
escalfar-lo a la temperatura d'ús.
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures.
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides.
MESCLA BITUMINOSA:
La mescla s'ha de fabricar per mitjà de central contínua o discontínua, que ha de complir les prescripcions de l'article 542.4.1
del PG 3/75 MOD 7.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada per a evitar l'adherència
de la mescla.
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el refredament.
La mescla s'ha d'aplicar inmediatament.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats en la confecció de la mescla
bituminosa.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75)
MESCLA BITUMINOSA:
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
LLIGANT HIDROCARBONAT:
*Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
*Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
*Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados.
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B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9H -

MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS

B9H1 - MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT
B9H1- -

MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria
continua i, eventualment, additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin
recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, prèviament escalfats (excepte, eventualment,
el pols mineral d'aportació), la qual posada en obra es realitza a una temperatura molt superior
a la d'ambient.
S'han considerat els tipus següents:
Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria continua i
eventualment additius.
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar carbonitzada
o sobreescalfada.
Requisits dels materials constitutius:
Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents:
B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591
PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023
Betum de grau alt segons UNE-EN 13924
BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú
PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023
Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions de la
UNE-EN 13043, en funció de l'ús previst
La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada
En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt.
La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la granulometria
màxima de la mescla. Les propietats dels granulats de l'asfalt reciclat han de complir els requisits
especificats per als granulats de la mescla.
Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques generals de la mescla:
Composició: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del granulat total. Els
continguts de lligant i d'additius s'han d'expressar en percentatges en massa de la mescla total.
Els percentatges que passen pels tamisos, amb excepció del tamís de 0,063 mm, s'han d'expressar
amb una aproximació de l'1%, per al contingut de lligant, el percentatge que passi pel tamís de
0,063 mm i qualsevol contingut d'additius, s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1%
Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels valors màxim
i mínim per selecció dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm.
El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els granulats
totalment recoberts pel lligant i no han de tenir evidències d'aglomeracions dels granulats fins
Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar
d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.
Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El material ha d'estar classificat
en alguna de les categories següents: bona, moderada, pobre o sense requisit
MESCLES CONTINUES:
La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes:
Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials constitutius
Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals
El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria:
AC: Formigó asfàltic
D: Granulometria màxima del granulat
surf/base/bin: ús previst, capa de rodadura/base/intermitja
lligant: designació del lligant utilitzat
granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D),
semidensa (S) o grossa (G)
MAM:si la mescla es de mòdul alt
Requisits dels materials constitutius:
En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els valors
especificats.
En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa sobre el
total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant
ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1
En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% en massa sobre
el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant
ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN 13108-1
Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels següents:
Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm, 31,5 mm
Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20
mm, 31,5 mm
El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica seleccionada,
no ha d'excedir dels valors màxim i mínim especificats en la taula 1 o 2 de la UNE-EN 13108-1
Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim seleccionats de
les categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de l'UNE-EN 13108-1.
Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior
al corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció indirecta ITSR, segons
l'especificat a la taula 5 de l'UNE-EN 13108-1.
Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel
fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons
l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-1.
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Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de
ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a les taules
7, 8 i 9 de l'UNE-EN 13108-1.
Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant
ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna de les categories
especificades a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-1.
Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13): En betum de grau de pavimentació la temperatura màxima
de la mescla declarada pel fabricant, ha de ser menor que el límit superior especificat a la taula
11 de l'UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de declarar la temperatura mínima en el moment de distribució
de la mescla. En betums modificats, de grau alt de duresa o additius, es pot aplicar temperatures
diferents. En aquest cas aquestes temperatures han d'estar declarades pel fabricant.
Característiques de la mescla amb especificació empírica:
Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador i/o
en mescles amb betum modificat o modificador:
Capes de rodadura: <= 10% en massa
Capes de regularització, intermèdies o base: <= 20% en massa
Granulometria: S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1
Contingut de lligant: El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la
categoria del producte segons l'especificat a la taula 13 de la UNE-EN 13108-1
Additius: El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu
Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant han de complir
l'especificat a l'article 5.3.2 de l'UNE-EN 13108-1, en funció de la categoria del material.
Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de
complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de les categories
especificades a les taules 18 i 19 de l'UNE-EN 13108-1.
Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant
ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna de les categories
especificades a la taula 20 de l'UNE-EN 13108-1.
Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel
fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de les
categories especificades a la taula 21 de l'UNE-EN 13108-1.
Característiques de la mescla amb especificació fonamental:
Contingut de lligant: >=3%
Rigidesa (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxim
i mínim corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades
a les taules 22 i 23 de l'UNE-EN 13108-1.
Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 13108-20): Els valors
declarats pel fabricant han de complir els valors màxims corresponents a la classificació del
material en alguna de les categories especificades a la taula 24 de l'UNE-EN 13108-1.
Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de complir el límit
corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula
25 de l'UNE-EN 13108-1.
MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT:
El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot superar
el 10% de la massa total de la mescla.
Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26): >= 11.000 MPa
Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m (valor de
la deformació per a 1 milió de cicles)
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES CONTÍNUES PER A ÚS EN CARRETERES:
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del PG 3:
Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa de rodadura, intermèdia,
regularització o base
Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa intermèdia o base
El tipus i composició de la mescla ha de complir amb les especificacions de la norma UNE-EN 13108-1
complementades amb les indicacions dels epígrafs 542.3 i 542.5 del PG 3 vigent.
El lligant ha de complir les especificacions del article 542.2.2 del PG 3; el tipus de lligant
hidrocarbonat segons la funció de la capa, ha d'estar entre els definits a les taules 542.1a o
542.1b del PG 3 segons correspongui.
Els granulats han de complir les indicacions del epígraf 542.2.3 del PG 3 vigent.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada
per a evitar l'adherència de la mescla.
La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en l'estenedora, el camió
només la toqui mitjançant els rodets previstos per a aquest fi.
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el
refredament.
La mescla s'ha d'aplicar immediatament.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Pàgina: 57

19014u Paes Vorera Poligon Ferreria

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació
utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
MESCLES CONTINUES:
UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón
bituminoso.
MESCLES PER A ÚS 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).
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
(PG-3).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar com a mínim,
la informació següent:
Identificació del fabricant i de la planta de mescla
Codi d'identificació de la mescla
Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb l'UNE-EN
Detalls de tots els additius
Mescles continues
Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1
Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en mescles per a ús
en aeroports
Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995
de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
Número d'identificació de l'organisme de certificació
Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant
Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
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 ÚS EN CARRETERES:
El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovació la documentació relativa a la fórmula de treball
indicada al epígraf 542.5.1 del PG 3 vigent.
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la documentació del fabricant.
Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen el
marcatge CE compleixen amb les especificacions definides en aquest plec.
MESCLES CONTINUES:
La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en aquest
cas s'han de realitzar segons l'especificat en l'apartat 542.9 del PG 3.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS 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.
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida.
S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin amb les
especificacions del plec de condicions.
____________________________________________________________________________

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BBA -

MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBA1M100,BBA15100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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
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
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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.
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 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
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.
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
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identificación.
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
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
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- 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.

____________________________________________________________________________

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BBC -

ABALISAMENT

BBC1 - ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBC1KJ04.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a reforç visual de la senyalització provisional d’obres en carreteres, amb la finalitat que siguin fàcilment
perceptibles per els conductors els límits de les obres i els canvis de circulació que aquestes puguin provocar.
S'han considerat els elements següents:
- Con de plàstic reflector
- Tetrapode de plàstic reflector
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora
- Cinta d’abalisament reflectora o no
- Garlanda reflectora
- Garlanda lluminosa
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant
- Tanca metàl.lica, móbil
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d’aigua de llast
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables.
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de garantir la bona visibilitat i comprensió.
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident.
CON I TETRAPODE DE PLASTIC:
Han de tenir una o dues bandes reflectants d’alta intensitat, unides al plàstic
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del con i la seva col.locació en posició vertical.
LLUMS:
Ha de disposar d’un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament.
Les bateries han d’estar allotjades en un departament estanc.
L’allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre el seu recanvi.
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l’entorn a on va destinada, en funció de les condicions
d’us previstes. La intensitat ha de garantir la seva percepció inclus en condicions climàtiques desfavorables (pluja, boira, etc.),
sense produir enlluernaments.
Els lents han de ser resistents als cops.
PIQUETA:
La peça reflectora ha d’estar sòlidament unida al pal de suport.
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L’extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament.
CINTA:
Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l’adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient sobre el suport a la que va destinada.
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la senyal.
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat.
GARNALDA:
Ha d’estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una corda.
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la senyal.
La distància entre plaques ha de ser regular.
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques.
TANCA MOBIL METAL.LICA
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada.
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin perjudicar el seu funcionament correcte.
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni
despreniments del recobriment.
Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
Toleràncies:
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1 mm
BARRERA DE PVC:
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del elements que formen la barrera i la seva col.loc ació
en posició vertical.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA:
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.
LLUMS:
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A l'exterior hi ha d'haver el
nombre d'unitats que conté.
Ha d’anar acompanyat amb les instruccions d’utilització i manteniment.
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.
TANCA MOBIL METAL.LICA
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte
amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización de Obras.
*UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de advertencia de peligro y balizamiento.

____________________________________________________________________________

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
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BD5 -

MATERIALS PER A DRENATGES

BD5A - TUBS DE PVC PER A DRENATGES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD5A2600.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub ranurat de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguàs d'aigües subterrànies.
S'han considerat els tipus següents:
- Tub de volta
- Tub circular
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tant el tub com les peces especials han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular
a l'eix i les embocadures necessàries per a la seva unió per encolat o junta elàstica.
No ha de tenir rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes superficials.
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.
La superfície interior ha de ser llisa i regular.
Pes específic (UNE 53-020) (P): 13,5 kN/m3 < P < 14,6 kN/m3
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118): >= 79°C
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53114-2): Ha de complir
Coeficient de dilatació lineal a 0°C (UNE 53126): <= 8·10^-5 >= P >= 6·10^-5 (1/ºC)
Resistència a tracció simple (UNE EN 1452-2): >= 500 kg/cm2
Allargament fins al trencament (UNE EN 1452-2): >= 80%
Absorció d'aigua (UNE EN 1452-2): <= 4 mg/cm2
Opacitat (UNE EN ISO 13468-1): 0,2%
Superfície drenant:>= 90 cm2/m; >= 3% Superfície lateral
Toleràncies:
- Diàmetre exterior: + 2 mm, - 0 mm
- Gruix a qualsevol punt: + 0,3 mm, - 0 mm
TUB CIRCULAR:
Els tubs han de ser ranurats i rígids, formats enrotllant una banda nervada amb les vores conformades,
i amb unió de la banda per soldadura química.
La cara interior del tub ha de ser llisa, mentre que l'exterior del tub ha de ser nervada.
Els nervis han de tenir forma de "T".
El tub ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà quan estigui
en servei.
Qualitat (UNE 53331 / ASTM D 1784): "D"
TUB DE VOLTA:
Els tubs han de ser ranurats de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguàs d'aigües
subterrànies.
El tub ha de disposar, en la part inferior, d'una zona sense ranures per a la recollida i conducció
de l'aigua, de forma trapezoidal.
Característiques del tub:
+----------------------------------------------------------------+
¦Diàmetre ¦ Gruix ¦Superfície filtrant ¦Capacitat de filtració ¦
¦ (mm)
¦ (mm)
¦
(cm2/m)
¦
(l s/m)
¦
¦---------¦--------¦--------------------¦------------------------¦
¦ 90
¦>= 0,8 ¦
>= 65
¦
>= 1,5
¦
¦ 110
¦>= 1,0 ¦
>= 75
¦
>= 2,8
¦
¦ 160
¦>= 1,2 ¦
>= 100
¦
>= 5,2
¦
+----------------------------------------------------------------+
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes i a la vora de la rasa per tal
d'evitar manipulacions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada tub i peça especial o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Diàmetre nominal i gruix
- Sigles PVC
- Data de fabricació
- Marca d'identificació dels controls a què ha estat sotmès el lot
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament:
- Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i peces per a junts.
- Comprovació de les dades de subministrament exigides (albarà o etiqueta).
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.
- Comprovació de l'estanquitat del tub.
- Comprovació dimensional sobre un 10% de les peces rebudes (tubs i unions). Per a cada peça
es realitzaran:
- 5 determinacions del diàmetre interior.
- 5 determinacions de la longitud.
- Desviació màxima respecte la generatriu.
- 5 determinacions del gruix.
- Per a cada subministrador diferent de tubs, es realitzaran els següents assaigs:
- Resistència a la tracció simple i allargament fins a trencament (UNE EN 1452-2)
- Temperatura de reblaniment Vicat (UNE EN ISO 306)
- Resistència a l'aixafament (ASTM C.497), per a cada diàmetre diferent.
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:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades
en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del
corresponent certificat de qualitat del fabricant.
Les peces que hagin sofert danys durant el transport o que presentin defectes, seran rebutjades
a l'instant.
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.
En cas d'incompliment en els assaigs de resistència i d'estanquitat, es repetirà el control sobre
dues peces més del mateix lot, acceptant-se el conjunt quan els nous resultats siguin conformes
a les especificacions. Si també falla una d'aquestes proves, es rebutjarà el lot assajat.

____________________________________________________________________________

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BDG -

MATERIALS PER A CANALITZACIONS

BDGZ - MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDGZU010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials auxiliars per a canalitzacions de servei, com ara el fil guia, els connectors, els
separadors, els obturadors, la banda o malla de senyalització o les plaques de protección.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de
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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
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE 133100-1:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones
subterráneas.
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias ITC-LAT 01 a 09.

____________________________________________________________________________

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BDK -

MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

BDK2 - PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDK21495.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Pericons prefabricats de formigó armat vibrat, no pretesat per al registre de canalitzacions de
servei.
S'han considerat els elements següents:
- Pericons tipus DF per a instal·lacions de telefonia
- Pericons tipus HF per a instal·lacions de telefonia
- Pericons tipus MF per a instal·lacions de telefonia
CONDICIONS GENERALS:
El pericó ha d'incorporar la tapa i el bastiment.
La forma i dimensions dels pericons han de ser els definits per la companyia subministradora.
Ha de portar dos ancoratges situats en dues superfícies oposades, per tal de facilitar la manipulació
de l'element, aquests ancoratges han de resistir els esforços deguts al pes i manipulació del pericó.
Han d'incorporar dos suports per a la fixació de politges per a l'estesa de cables, situats en les
parets transversals. Han d'estar centrats i a sota de les obertures d'entrada de conductes.
Han d'incorporar els suports necessaris per a la instal·lació i fixació dels conductes en el interior
del pericó.
Ha de portar un bastiment metàl·lic com a remat de la part superior.
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit
amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina
d'us normal.
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el
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bastiment.
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva
apertura.
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies
de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer
galvanitzat en calent.
Gruix mínim de fosa o d'acer:
- A 15: >= 2 mm
- B 125: >= 3 mm
- C 250: >= 5 mm
- D 400: >= 6 mm
- E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:
- Classe B 15 a F 900:
>= 40 N/mm2
- Classe A 15: >= 25 N/mm2
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer: >= 20 mm
PERICONS TIPUS DF:
En el centre de la solera hi ha d'haver una bonera de 20x20 de costat i 10 cm de fondària. En la
vora superior de la bonera hi ha d'haver un bastiment format per angulars de 40x4 cm, ancorat per
gafes o patilles en el formigó de la solera. Sobre el bastiment s'hi ha de recolzar la reixeta de
la bonera.
La solera ha de tenir un pendent de l'1% cap a la bonera.
Les utilitats d'aquest pericó poden ser:
- Donar pas (amb empalmament en el seu cas) a cables que segueixin en la mateixa direcció o
que canviïn de direcció en el pericó. En aquest últim cas el nombre de parells de cables no ha de
ser superior a 400 per calibres 0,405, 300 per calibre 0,51, 150 per calibre 0,64 i 100 per calibre
0,9, si l'empalmament es múltiple, tampoc ha de superar aquests límits la suma dels parells dels
cables en el costat ramificat de l'empalmament.
- Donar accés a un pedestal d'armaris d'interconnexió
- Donar pas, amb canvi de direcció, en el seu cas, a escomeses o grups d'escomeses
El nombre d'empalmaments del pericó es de quatre.
PERICONS TIPUS HF:
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.

____________________________________________________________________________

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFB -

TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ

BFB2 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFB27400,BFB28400.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tubs extruïts de polietilè de baixa densitat per a transport i distribució d'aigua a pressió a
temperatures 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
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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.
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni
d'altres defectes.
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.
Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre marques
=< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts d'iniciació
de fissures, o altres tipus de falles i que el emmagatzematge, exposició a la intempèrie,
manipulació, instal·lació i ús normals no n'afectin a la llegibilitat.
La informació mínima requerida ha de ser la següent:
- Referència a la norma EN 12201
- Identificació del fabricant
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm
- Sèrie SDR a la que pertany
- Material i designació normalitzada
- Pressió nominal en bar
- Període de producció (data o codi)
Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la llargària
romanent sobre la bobina
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud per
a ús alimentari.
Índex de fluïdesa:
- PE 40 (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min
- PE 100 (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min
Pressió de la prova hidràulica a 20°C:
+-------------------------------------+
¦ Designació tub ¦ Pressió de prova ¦
¦
¦
a 20°C (bar)
¦
¦-----------------¦-------------------¦
¦
PE 40
¦
7,0 MPa
¦
¦
PE 100
¦
12,4 MPa
¦
+-------------------------------------+
Gruix de la paret i les seves tolerències:
+--------------------------------------------------------------+
¦
¦
SÈRIE
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
SDR 7,4
¦
SDR 11
¦
SDR 17
¦
SDR 26
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
Pressió nominal, PN (bar)
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 40 ¦
PN 10
¦
PN 6
¦
¦
PN 4
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 100¦
¦
PN 16
¦
PN 10
¦
PN 6
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
Gruix de paret, e (mm)
¦
¦ DN ¦-------------------------------------------------------¦
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦ 16 ¦ 2,3 ¦ 2,7 ¦ ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 20 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 25 ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦ 2,3 ¦ 2,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 32 ¦ 4,4 ¦ 5,0 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦ ¦ ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 40 ¦ 5,5 ¦ 6,2 ¦ 3,7 ¦ 4,2 ¦ 2,4 ¦ 2,8 ¦ ¦ ¦
¦ 50 ¦ 6,9 ¦ 7,7 ¦ 4,6 ¦ 5,2 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦
¦ 63 ¦ 8,6 ¦ 9,6 ¦ 5,8 ¦ 6,5 ¦ 3,8 ¦ 4,3 ¦ 2,5 ¦ 2,9 ¦
¦ 75 ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦ 6,8 ¦ 7,6 ¦ 4,5 ¦ 5,1 ¦ 2,9 ¦ 3,3 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 90 ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦ 8,2 ¦ 9,2 ¦ 5,4 ¦ 6,1 ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦
¦ 110 ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦ 6,6 ¦ 7,4 ¦ 4,2 ¦ 4,8 ¦
¦ 125 ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦ 7,4 ¦ 8,3 ¦ 4,8 ¦ 5,4 ¦
¦ 140 ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦ 8,3 ¦ 9,3 ¦ 5,4 ¦ 6,1 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 160 ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦ 9,5 ¦ 10,6 ¦ 6,2 ¦ 7,0 ¦
¦ 180 ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 6,9 ¦ 7,7 ¦
¦ 200 ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦ 7,7 ¦ 8,6 ¦
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¦ 225 ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦ 8,6 ¦ 9,6 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 250 ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦ 9,6 ¦ 10,7 ¦
¦ 280 ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦
¦ 315 ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦
¦ 355 ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 400 ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦
¦ 450 ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦
¦ 500 ¦
- ¦ ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦
¦ 560 ¦
- ¦ ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 630 ¦
- ¦ ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦
¦ 710 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦
¦ 800 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦
¦ 900 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦1000 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦
+--------------------------------------------------------------+
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta:
+------------------------------------------------+
¦
DN
¦ Diàmetre exterior mig ¦ Ovalització ¦
¦ (mm) ¦-------------------------¦
màxima
¦
¦
¦
mín.
¦
màx.
¦
¦
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦
¦
16
¦
16,0
¦
16,3
¦
1,2
¦
¦
20
¦
20,0
¦
20,3
¦
1,2
¦
¦
25
¦
25,0
¦
25,3
¦
1,2
¦
¦
32
¦
32,0
¦
32,3
¦
1,3
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
40
¦
40,0
¦
40,4
¦
1,4
¦
¦
50
¦
50,0
¦
50,4
¦
1,4
¦
¦
63
¦
63,0
¦
63,4
¦
1,5
¦
¦
75
¦
75,0
¦
75,5
¦
1,6
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
90
¦
90,0
¦
90,6
¦
1,8
¦
¦ 110
¦
110,0
¦
110,7
¦
2,2
¦
¦ 125
¦
125,0
¦
125,8
¦
2,5
¦
¦ 140
¦
140,0
¦
140,9
¦
2,8
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 160
¦
160,0
¦
161,0
¦
3,2
¦
¦ 180
¦
180,0
¦
181,1
¦
3,6
¦
¦ 200
¦
200,0
¦
201,2
¦
4,0
¦
¦ 225
¦
225,0
¦
226,4
¦
4,5
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 250
¦
250,0
¦
251,5
¦
5,0
¦
¦ 280
¦
280,0
¦
281,7
¦
9,8
¦
¦ 315
¦
315,0
¦
316,9
¦
11,1
¦
¦ 355
¦
355,0
¦
357,2
¦
12,5
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 400
¦
400,0
¦
402,4
¦
14,0
¦
¦ 450
¦
450,0
¦
452,7
¦
15,6
¦
¦ 500
¦
500,0
¦
503,0
¦
17,5
¦
¦ 560
¦
560,0
¦
563,4
¦
19,6
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 630
¦
630,0
¦
633,8
¦
22,1
¦
¦ 710
¦
710,0
¦
716,4
¦
¦
¦ 800
¦
800,0
¦
807,2
¦
¦
¦ 900
¦
900,0
¦
908,1
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 1000
¦ 1000,0
¦ 1009,0
¦
¦
+------------------------------------------------+
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles o en trams rectes.
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació
localitzada.
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El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes.
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila
ha de ser <= 1,5 m.
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-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 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de
agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de
agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de
combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades
següents:
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555
- Nom o marca del fabricant
- Per a tubs dn<=32 mm
- Diàmetre exterior nominal x gruix paret
- Per a tubs dn>32 mm
- Diàmetre exterior nominal, dn
- SDR
- Grau de tolerància
- Material i designació
- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte
- Referència al fluid intern que transporta el tub
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues
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.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.

____________________________________________________________________________

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFW -

ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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BFWB2705,BFWB2805.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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.
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

____________________________________________________________________________

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFY -

ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFYB2705,BFYB2805,BFYB2305.
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
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG2 -

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG22TH10,BG22TP10.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.
Es consideraran els següents tipus de tubs:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin
segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors
o ferir a instal·ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents
OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:
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- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als
requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat)
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs
- Assaigs:
- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació
de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- En cada subministrament:
- Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió.
- Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes).
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.
- Comprovació dimensional (3 mostres).
- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE EN
50086-1):
- Resistència a compressió
- Impacte
- Assaig de corbat
- Resistència a la propagació de la flama
- Resistència al calor
- Grau de protecció
- Resistència a l'atac químic
En cas 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 EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE
EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS
DE SERVEIS:
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del
corresponent certificat de qualitat del fabricant.
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les
comprovacions geomètriques.
Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE EN
50086-2-4.

____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG3 -

CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA

BG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG319550,BG313300.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per
a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar,
tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar.
S'han considerat els tipus de cables següents:
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- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè
reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV.
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè
reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió
de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS) 0,6/1 kV.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE-EN 60228.
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Ha de ser resistent a l'abrasió.
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament.
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement
cilíndrica.
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1):
- Cables unipolars:
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris
- Com a conductor neutre: Blau
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd
- Cables bipolars: Blau i marró
- Cables tripolars:
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra: Fase: Negre, marró i gris
- Cables tetrapolars:
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau
- Cables pentapolars: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)):
+-------------------------------------------------------------------+
¦Secció (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦
¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦
¦Gruix (mm)
¦ 0,7 ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦
+-------------------------------------------------------------------+
Gruix de la coberta: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1
Temperatura de l'aïllament en servei normal: <= 90°C
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx): <= 250°C
Tensió màxima admissible (c.a.):
- Entre conductors aïllats: <= 1 kV
- Entre conductors aïllats i terra: <= 0,6 kV
Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603): >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor especificat)
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació
de la secció dels conductors de fase.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de se d'una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha de
complir les especificacions de la norma UNE 21123-4.
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació
de la secció dels conductors de fase.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

Pàgina: 74

19014u Paes Vorera Poligon Ferreria

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV.
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de
los cables eléctricos.
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.
* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte
2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte
4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de conductor
- Secció nominal
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte
- Control final d'identificació
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica
en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs:
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure
o alumini i les normes aplicables en cada cas:
- Rigidesa dielèctrica (REBT)
- Resistència d'aïllament (REBT)
- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)
- Control dimensional (Documentació del fabricant)
- Extinció de flama (UNE-EN 50266)
- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)
- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)
A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran
exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques
dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.
- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit
a recepció)
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit
a recepció)
- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus
(*) (exigit a recepció)
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals.
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una
supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció
dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà
ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.
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BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG3 -

CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA

BG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG380900.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de
secció.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra 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.
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre.
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines o tambors.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
UNE 21012:1971 Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación.
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales
eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Material, secció, llargària i pes del conductor
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de fabricació
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels
materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte.
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.
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En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri
de la DF.
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BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

BG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG4243JD,BG42439H.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencia residual.
S’han contemplat els següents tipus:
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a interruptors automàtics
magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre.
Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure mecanisme" en front de corrents de defecte a
terra i polsador de comprovació.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
Han d’estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1.
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre un perfil normalitzat.
Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La o les tensions assignades
- La freqüència assignada si l’interruptor està fabricat per a freqüències diferents de 50 Hz
- El corrent assignat
- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A)
- El símbol S dintre d’un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d’assaig, marcat amb la lletra T
- Esquema de connexió
- Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb components contínues, indicada amb els símbols
normalitzats corresponents
Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques senyalitzadores fixades al mateix. Han
d’estar situades de manera que quedin visibles i llegibles quan l’interruptor estigui instal·lat.
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d’alimentació aquests han d’estar clarament marcats.
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d’estar marcats amb la lletra N.
Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d’estar situades sobre cargols, volanderes o altres parts
movibles de l’interruptor.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre un perfil normalitzat.
Ha de portar els conductors per a la connexió amb l’interruptor automàtic magnetotèrmic amb el que ha de treballar
conjuntament.
No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjants diferents als específicament destinats a la
regulació de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada o la de temporització definida.
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Han de complir les especificacions d’alguna de les normes següents:
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B
Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 han de portar marcades com a mínim
les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La o les tensions assignades
- La freqüència assignada si l’interruptor està fabricat per a treballar a freqüències diferents a 50 Hz
- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d’amper
- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A)
- El símbol S a dintre d’un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d’assaig. marcat amb la lletra T
- Esquema de connexió
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb els símbols normalitzats
Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o vàries plaques senyalitzadores fixades a
l’interruptor, i aquestes marques han d’estar situades en un lloc tal que quedin visibles i llegibles quan l’interruptor estigui
instal·lat.
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d’entrada i els de sortida, aquests han d’estar clarament marcats.
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d’estar marcats amb la lletra N.
El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, volanderes o qualsevol altre part mòbil de
l’interruptor.
Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B han de portar marcades com a
mínim les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A)
- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si procedeix
- Temps mínim de no resposta
- El símbol S a dintre d’un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d’assaig marcat amb la lletra T, si procedeix
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb els símbols normalitzats
- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics amb els que estan acoblats
- Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del interruptor automàtic
- Referència a aquesta norma
En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant hi ha d’haver l’esquema de connexió.
Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les requerides en l’apartat anterior.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
Han d’estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part integrant de l’interruptor automàtic.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B.
El marcat ha de ser l’esmentat a l’apartat anterior, pel que fa referència als blocs diferencials fabricats segons les
especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B.
Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre perfils DIN normalitzats han de portar un sistema
de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre el perfil.
Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l’interruptor automàtic magnetotèrmic han de portar els borns de
connexió per a la unió amb l’interruptor.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de l’interruptor.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección
contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, con dispositivo de protección
contra sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y análogos (AD). Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
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BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGD -

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

BGD1 - PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGD12220.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de llargària ,
de diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3 mm, estàndard o de 300 micres.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure que l'ha de
cobrir totalment.
Gruix del recobriment de coure:
+----------------------------------------+
¦Tipus
¦ Estàndard ¦ 300 micres ¦
¦---------------¦-----------¦------------¦
¦Gruix (micres) ¦
>= 10
¦
>= 300
¦
+----------------------------------------+
Toleràncies:
- Llargària: ± 3 mm
- Diàmetre: ± 0,2 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En feixos.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels
materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte.
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri
de la DF.
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BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGD -

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

BGD2 - PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGD23220.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada) o d'acer en forma d'estel (massissa)
o quadrada (massissa) de fins a 1 m2 de superfície i de 2 mm, 2,5 mm, 3 mm o 4 mm de gruix.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de formar l'elèctrode del circuit de connexió a terra.
Ha de disposar d'un dispositiu per a fixar sòlidament el cable de la línea de terra, mitjançant
una placa i un vis; aquest cable ha de tenir una secció mínima de 35 mm2.
ACER:
La placa ha d'estar protegida per galvanització en calent. Aquesta ha de complir les especificacions
de l'UNE-EN ISO 1461.
El recobriment ha de ser llis, no ha de mostrar cap discontinuitat en la capa de zinc, no ha de
tenir taques, inclusions de fluxe, cendres o motes, apreciables a simple vista.
La superfície especificada es considera com a superfície útil de la placa.
Toleràncies:
Gruix: - 0,1 mm
- Superfície útil: - 0,01 m2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de hierro
y acero. Especificaciones y métodos de ensayo. (ISO 1461:1999).
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte.
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri
de la DF.

____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW3 -

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGW38000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV 0,6/1 Kv,
rodons de coure, platines de coure o canalitzacions conductores.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors de coure, conductors
de coure nus, conductors d'alumini, rodons de coure, platines de coure, canalitzacions o conductors
de seguretat, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure,
d'1 m de conductor de coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de coure, d'1 m de platina
de coure, d'1 m de canalització o d'1 m de conductor de seguretat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
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BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW4 -

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGW42000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials, tallacircuits, caixes seccionadores o interruptors
manuals.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no han de fer disminuir, en cap cas, la
seva qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGY BGYD -

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGYD2000,BGYD1000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra o
per a plaques de connexió a terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon
funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de connexió
a terra, o d'una placa de connexió a terra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

BH - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
BHM -

ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS

BHM1 - COLUMNES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BHM1EL01.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica amb base-platina i porta i coronament
sense platina, de fins a 10 m d'alçària, o columna de tub d'acer galvanitzat de 2,5 m d'alçària.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany.
La columna estarà dissenyada i fabricada segons les especificacions de les normes EN 40-2 i EN 40-5.
No es pot fer servir acer efervescent. El material ha de complir amb una de les següents normes,
i ser adequat per a la galvanització en calent quan es requereixi aquesta protecció:
- Columnes de planxa o xapa d'acer: material d'acord amb les normes EN 10025 (excepte el tipus
S185), EN 10149-1 i EN 10149-2
- Columnes d'acer acabat en calent: material d'acord amb la norma EN 10210
- Columnes d'acer conformat en fred: material d'acord amb la norma EN 10219
- Columnes d'acer inoxidable: material d'acord amb la norma EN 10088
Ha de tenir una superfície llisa i sense defectes com és ara bonys, bombolles, esquerdes,
incrustacions o exfoliacions, que siguin perjudicials per al seu ús.
El recobriment de la capa de zinc, si n'hi ha, ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques,
inclusions de flux o cendres apreciables visualment.
Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra.
Dimensions de la base-platina en funció de l'alçària:
+-----------------------------------------------------------+
¦Dimensions (mm) ¦
300x300x6
¦ 400x400x10 ¦
¦----------------¦---------------------------¦--------------¦
¦Alçària (m)
¦ 2,5 ¦ 4
¦ 5
¦ 6
¦ 8
¦ 10
¦
+-----------------------------------------------------------+
Perns d'ancoratge: acer S 235 JR
Dimensions dels registres i de les portes: Han de coplir les especificacions de la norma UNE-EN
40-2
Dimensions de la subjecció dels llums: Han de coplir les especificacions de la norma UNE-EN 40-2
Galvanització en calent, contingut de zinc del bany: >= 98,5%
Si és de forma troncocònica:
- Conicitat (C): 1,2% <= C <= 1,3%
Toleràncies:
- Rectitud (xt, xp):
- sobre la llargària total lt: xt =< 0,003 x lt
- sobre una llargària parcial lp >= 1m: xp =< 0,003 x lp
- Llargària:
- columnes d'alçària nominal =< 10 m: ± 25 mm
- columnes d'alçària nominal > 10 m: ± 0,6%
- Apertura porta: + 10 mm; - 0 mm
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- Secció transversal:
- tolerància de la circumferència: ± 1%
- desviació forma (seccions circulars): ± 3% diàmetre calculat a partir de la circumferència
mesurada
- desviació forma (seccions poligonals): ± 4% valor nominal sobre les cares del polìgon
- Dimensions de l'acoblament:
- llargària: ± 2 mm
- diàmetre:
- fixació obtinguda a partir de tubs d'acer: tolerància segons EN 10210-2
- fixació obtinguda durant el procés de fabricació: ± 2%
- Torsió:
- columna encastada: >5º entre el braç de la columna i l'eix radial que passa pel centre de
la porta
- columna amb placa d'ancoratge: ± 5º entre el braç de la columna i la posició prevista de la
placa
- Gruix: la tolerància serà la que s'exigeix al material del que s'obté la columna
- Verticalitat (columnes amb placa d'ancoratge):
<1º entre l'eix de la columna i l'eix
perpendicular al pla de la placa
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones.
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos
de alumbrado de acero.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Les columnes han d'anar marcades, de manera clara i duradera, amb la següent informació com a mínim:
- El nom o símbol del fabricant
- L'any de fabricació
- Referència a la norma EN 40-5
- Un codi de producte únic
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El 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 àrees de circulació:
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE, ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- El número d'identificació de l'organisme notificat
- El nom o la marca d'identificació del fabricant
- L'adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificat de conformitat CE
- Referència a la norma europea EN 45-5
- Descripció del producte i usos previstos
- Les característiques dels valors del producte a declarar
- Resistència a càrregues horitzontals
- Prestacions davant de l'impacte de vehicles
- Durabilitat

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BHWM1000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums, projectors o elements de control, regulació
o encesa d’instal·lacions d’il·luminació.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no han de fer disminuir les
característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Dimensions en cm
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

BJ - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I APARELLS SANITARIS
BJS -

EQUIPS PER A REG

BJS1 - BOQUES DE REG

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJS1UZ10,BJS1U001.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes, amb les corresponents contrabrides, junts i cargols.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

BJ - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I APARELLS SANITARIS
BJS -

EQUIPS PER A REG

BJSA - PROGRAMADORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJSA3022.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Dispositius destinats a formar part d’una instal.lació de reg.
S'han considerat els elements següents:
- Microaspersor: Elements de distribució d’aigua en zones ajardinades en forma de pluja que van equipats amb broquet de
sortida de doll fix, regulable i de curt abast
- Comptagotes: Emissors d’aigua de baix cabal incorporats a canonades soterrades per configurar sistemes de reg localitzat,
integrats directament en la canonada en el procés de fabricació de la mateixa o acoblats com accessoris addicionals a la
canonada un cop fabricada
- Programadors electrònics o autònoms: Elements que governen l’obertura de les electrovàlvules de la instal.lació possibilitant
l’automatització de la mateixa.
- Vàlvula hidràulica per a regular automàticament el cabal d’aigua, en les que l’accionament del pilot de tres vies es fa
electromagnèticament. El desplaçament de l’eix de la vàlvula es produeix per l’acció d’un solenoide.
ASPERSORS I MICROASPERSORS:
La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua ha de quedar amagada dins la carcassa, mentre l'aparell connectat a la xarxa
no rebi aigua a la pressió mínima de treball.
Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions ultraviolades han de ser opaques i resistents a les dites
radiacions.
Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o arestes vives.
El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol component per la part superior, de forma manual o amb
ajut d'eines corrents, iclusiu el filtre.
Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el cos emergent.
Els broquets de sortida han de ser intercambiables per a aconseguir diferents superfícies de regat. Cada tipus de broquet ha de
portar una marca o codi que permeti identificar-lo al catàleg corresponent.
Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions següents:
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada
- Símbol d'identificació utilitzat al catàleg
- Cabal nominal i pressió nominal de treball
- Indicació de la posició correcta d’instal·lació si fos necessari
Pressió màxima admissible: 5 bar
MICROASPERSORS:
Ha d’estar format per:
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- Carcassa
- Cos emergent
- Tapa de goma
- Joc de broquets intercanviables
- Filtre
Abast: 4-5 m
Pressió de treball: 2-2,5 bar
Alçària cos emergent: >= 10 cm
Pluviometria dèbil: 20-30 mm/h
Cabal: 400-600 l/h
GOTEJADORS
Ha de ser autonetejable.
Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions següents:
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada
- Model
- Tipus
- Diàmetre exterior de la canonada expressat en mm
- Diàmetre mínim de pas expressat en mm
- Cabal nominal expressat en l/min quan els emissors no siguin auatocompensants
- Indicació de la posició correcta d’instal·lació si fos necessari
PROGRAMADORS:
Cada element ha de tenir una caixa de protecció estanca, amb tancament mitjançant clau.
Cada element ha de portar les indicacions següents:
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada, distribuïdor i model
- Símbol d’identificació utilitzant el catàleg
- Número d’estacions o sectors
- Número de programes
- Cicle o interval de reg
- Arrencada de bomba o vàlvula mestra
- Memòria permanent (Piles)
- Descripció de la funció dels automatismes
PROGRAMADORS ELECTRÒNICS:
Pot disposar de pantalla.
L'alimentació del programador s'ha de fer amb un transformador intern o extern per a passar de la tensió d'alimentació de la
xarxa, a la tensió d'alimentació de les electrovàlvules (24 V cc).
Ha de tenir com a mínim les següents prestacions:
- Número de programes: Doble programa A/B
- Arrencada: 3 recs en l’interval programat
- Temps de reg: 1 a 999 min per estació
- Cicle o interval de reg: 1/2 dia a 7 dies
PROGRAMADORS AUTÒNOMS:
Han d’estar equipats amb solenoide a impulsos.
L’alimentació es produeix per piles o bateries amb una autonomia mínima d’un any.
Ha d'estar preparat per a admetre un comandament de programació via radio.
Ha de tenir com a mínim les següents prestacions:
- Estacions o sectors de reg: 2 com a màxim
- Arrencament automàtic: 3 regs en l’interval programat
- Temps de reg: 1 setmana a 24 h
- Cicle o interval: 1/2 dia a 7 dies
ELECTROVÀLVULES:
Ha d'estar formada per:
- Carcassa
- Regulador de cabal
- Sistema d’obertura manual directa
- Solenoide
- Filtre autonetejant
Cada element ha de portar marcat de forma clara i indeleble les indicacions següents:
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada
- Model
- Codi del tipus de vàlvula
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- Tipus de connexió de la vàlvula
- Diàmetre de connexió expressat en mm o polsades
- Tipus d’ accionament
- Pressions, màx. mín. I de treball
- Cabal màxim i mínim expressat en m3/h
- Material del que està conformat
Potència expressada en W
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetat. Ha de portar la marca del fabricant i les instruccions de muntatge.
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ASPERSORS I MICROASPERSORS:
*UNE 68073:1986 Material de riego. Difusores. Requisitos generales y métodos de ensayo.
GOTEJADORS
*UNE 68075:1986 Material de riego. Emisores. Requisitos y métodos de ensayo.
PROGRAMADOR O ELECTROVÀLVULA:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

BM - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
BM3 -

EXTINTORS

BM31 - EXTINTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BM311611.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per l’acció d’una pressió interna. Son
extintors manuals els que han estat dissenyats per a utilitzar-se a ma o transportat, i que en condicions de funcionament te una
massa menor o igual a 20 kg.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant, o l’importador en el seu cas, han de garantir que l’extintor correspon a un tipus registrat davant l’Administració i que
disposa d’un certificat estes per un organisme de control facultat per a l’aplicació del Reglament d’Aparells a Pressió, que
acrediti que l’extintor correspon plenament al del projecte presentat per a registrar el tipus.
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s’ha de gravar:
- Indicació de l’administració que fa el control
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei)
- El nombre de registre de l’aparell
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà
- Els espais lliures per a proves successives
El cos de l’extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents:
- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon l’extintor
- Temperatura màxima i mínima de servei
- Productes continguts i quantitat dels mateixos
- Eficàcia per a extintors portàtils d’acord amb la norma UNE 23-110
- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l’extintor
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- Instruccions d’utilització
- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 31 de mayo de 1982 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE-AP 5 del Reglamento de
Aparatos a Presión referente a extintores de incendios.
Orden de 26 de octubre de 1983 por la que se modifican los artículos 2.0, 9.0 y 10 de la ITC MIE-AP 5 del Reglamento de
Aparatos a Presión relativo a extintores de incendios.
Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se modifican los artículos 1, 4, 5, 7, 9 y 10, y adición de un nuevo artículo a la
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP 5, del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a extintores de incendios.
Orden de 15 de noviembre de 1989 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP5 del Reglamento de
Aparatos a Presión, Referente a Extintores de incendios.
Orden de 10 de marzo de 1998 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP 5 del Reglamento de
Aparatos a Presión sobre extintores de incendios.
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios.

____________________________________________________________________________

BN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
BN3 -

VÀLVULES DE BOLA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BN316320.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vàlvules de bola de 2 o 3 vies, d'accionament manual o amb actuador final elèctric o hidràulic.
S'han considerat els tipus següents:
- Vàlvules, d'accionament manual, amb mecanisme de tancament de bola, amb cos metàl·lic o de
material sintètic
- Vàlvules amb accionament elèctric, amb mecanisme de tancament de bola
- Vàlvules amb accionament pneumàtic, amb mecanisme de tancament de bola
- S'han considerat els sistemes d'unió següents:
- Connexions per a roscar
- Per a muntar amb brides
- Per a encolar
- Per muntar amb accessoris a pressió
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els elements han de ser compatibles amb el fluid que transportarà la canonada on s'instal·laran.
Els accessoris per a xarxes de subministrament d'aigua potable no han de produir concentracions
de substancies nocives que excedeixin els valors permesos pel RD 140/2003, de 7 de Febrer, i no
han de modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat del aigua que circularà.
S'ha de comprovar en les especificacions subministrades pel fabricant, que la vàlvula és apta per
al tipus de fluid de la canonada on s'instal·larà, a la temperatura i pressió previstes.
El fabricant ha de garantir que la vàlvula en posició tancada no permetrà el pas del fluid, i que
es podrà maniobrar sense dificultat el mecanisme d'obertura i tancament a la pressió i temperatura
de treball.
El pas lliure que deixa la vàlvula en posició oberta ha de correspondre al diàmetre nominal dels
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tubs als quals es connecta.
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.
Pressió de prova segons pressió nominal:
- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar
- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.
Les rosques han de portar protectors de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
VÀLVULES METÀL·LIQUES:
* UNE-EN 736-1:1996 Válvulas. Terminología. Parte 1: Definición de los tipos de válvulas.
* UNE-EN 736-2:1998 Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes de las válvulas.
* UNE-EN 736-3:2008 Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos.
* UNE-EN 13709:2010 Válvulas industriales. Válvulas de globo y válvulas de globo de retención y
regulación de acero.
VÀLVULES DE BOLA DE MATERIAL SINTÈTIC:
UNE-EN ISO 16135:2007 Válvulas industriales. Válvulas esféricas de materiales termoplásticos (ISO
16135:2006).
VÀLVULES AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.

____________________________________________________________________________

BN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
BNE -

FILTRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BNER1481.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Filtres coladors per a muntar entre tubs.
S'han considerat els tipus següents:
- Filtres de llautó roscats.
- Filtres de fosa per a muntar amb brides
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per un element metàl·lic que conté al seu interior l'element filtrant.
L'interior ha d'estar net, lliure de pols i impureses.
Ha de ser resistent a la corrosió.
Ha de ser resistent a les agressions del fluid que circula pel seu interior.
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació.
No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar l'estanquitat, ni ha de tenir d'altres defectes
superficials.
L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no disminueixin la seva qualitat intrínseca, ni alterin el seu
funcionament.
Ha de dur marcada de forma indeleble una fletxa que indiqui el sentit de circulació del fluid.
Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
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- Pressió nominal
- Símbol indicador del sentit de circulació del fluid per dintre del filtre
FILTRES ROSCATS:
Ha d'estar preparat amb rosca interior a cada extrem per a ser muntat entre tubs.
Ha de ser fàcilment accessible per tal de permetre el canvi de l'element filtrant, mitjançant rosca.
FILTRES EMBRIDATS:
Ha d'estar preparat amb brides normalitzades a cada extrem per a ser muntat entre tubs.
Ha de ser fàcilment desmuntable per tal de permetre el canvi de l'element filtrant.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
S’ha de subministrar amb les boques de connexió tapades.
L’element filtrant ha d’estar en el seu interior o bé s’ha de subministrar aparat.
L’element que va amb rosca s’ha de subministrar amb la rosca corresponent.
Ha de dur les instruccions d’instal·lació i muntatge corresponents.
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.
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 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE)
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión.

____________________________________________________________________________

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQ1 -

BANCS

BQ11 - BANCS DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQ115F55,BQ11GC10.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Bancs de fusta tropical pintats i envernissats amb suports de fosa o de passamà.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar formats amb pletines d'estructura i de reforç, seient i respatller de llistons de fusta de Guinea, amb els cantells
roms, fixats a l'estructura amb cargols passadors de pressió cadmiats, de cap esfèric.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
L'acabat de la fusta ha de ser dues capes de pintura sintètica, amb una capa prèvia de preparació.
L'estructura metàl·lica ha de tenir un acabat amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt.
Les bases de les potes han de tenir espàrrecs roscats per a l'ancoratge.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
Llargària dels espàrrecs: >= 25 mm
Toleràncies:
- Dimensions: ± 20 mm
- Separació entre llistons: ± 1,5 mm
- Paral·lelisme entre llistons: ± 2 mm (no acumulatius)
- Guerxament dels llistons: ± 2 mm/m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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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 de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQ2 -

PAPERERES

BQ21 - PAPERERES TRABUCABLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQ210001.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Papereres trabucables de planxa pintada amb base perforada, vores arrodonides i suports de tub.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El cilindre de la paperera ha de ser de planxa rebordonada doblement a la part superior i de planxa perforada a la base. Ha de
tenir uns reforços en els punts de subjecció dels suports. Els suports han de tenir elements quepermetin el gir de la paperera i
una tanca per a bloquejar-la.
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Ha d'anar acabada amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt.
Els tubs de suport han de tenir la llargària adequada per tal que, en encastar-los a la base d'ancoratge, la part superior de la
paperera quedi a 80 cm del terra.
El punt de rotació de la paperera respecte al suport ha d'estar situat en el seu terç superior.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
Alçària: 50 cm
Tipus d'acer: S235JR
Gruix de la planxa metàl·lica: 1 mm
Gruix de la planxa perforada: 1 mm
Toleràncies:
- Dimensions: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades.
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i en llocs protegits d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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____________________________________________________________________________

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQU -

EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA

BQU1 - MÒDULS PREFABRICATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQU1A20A,BQU1521A,BQU1H23A.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra.
S'han considerat els tipus següents:
- Mòdul de sanitaris amb instal·lació elèctrica i de lampisteria
- Mòdul de vestidors amb instal·lació elèctrica
- Mòdul de menjador amb instal·lació elèctrica i de lampisteria
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les instal·lacions provisionals del personal d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss del RD
1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció.
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i impermeables, fàcilment netejables.
Ha de tenir ventilació suficient al exterior.
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions corresponent.
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les característiques i dimensió suficientss per a
permetre desenvolupar sense obstacles, la funció a la que van destinats, pel número d'usuaris previst i situar el mobiliari
necessari
MÒDUL DE SANITARIS:
Ha d'estar format per:
- Plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
- Instal·lació de lampisteria amb lavabo col·lectiu amb tres aixetes, plaques turques, dutxes, mirall i complements de bany
- Instal·lació elèctrica
Ha de tenir compartiments individuals tancats per a allotjar les dutxes i plaques turques.
Alçària sostre: >= 2,3 m
MÒDUL DE VESTIDORS:
Ha d'estar format per:
- Plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic
- Instal·lació elèctrica
Alçària sostre: >= 2,3 m
MÒDUL DE MENJADOR:
Ha d'estar format per:
- Plafó d'acer lacat i aïllament
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic
- Instal·lació de lampisteria amb aigüera de dues piques amb aixeta i taulell
- Instal·lació elèctrica
La instal·lació elèctrica ha de constar de:
- Un punt de llum
- Un interruptor
- Endolls
- Protecció diferencial
Alçària sostre: >= 2,6 m
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Gruix aïllament: >= 35 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides.
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las
obras de construcción.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF/1973, "Instalaciones. Fontanería. AGUA
FRÍA."
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares
de trabajo.
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo,
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el
trabajo.
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y
Cerámica.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la
construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación

____________________________________________________________________________

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQU -

EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA

BQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQU22303,BQU25500,BQU27500,BQU2E002.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra.
S'han considerat els tipus següents:
- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior
- Banc de fusta per a 5 persones
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones
- Nevera elèctrica
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars
- Recipient per a recollida d'escombraries
ARMARI METÀL·LIC:
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Ha d’estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva.
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts.
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau.
Dimensions de l'armari: 0,40 x 0,50 x 1,80 m
BANC I TAULA DE FUSTA:
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia d'emprimació.
Dimensions del banc: 3,5 x 0,4 m
Dimensions de la taula: 3,5 x 0,8 m
PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS:
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T.
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits.
Han de ser de materials fàcilment netejables.
Dimensions: 60 x 45 cm
NEVERA ELÈCTRICA:
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T.
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits.
Han de ser de materials fàcilment netejables.
Capacitat: 100 l
RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES:
Han de ser de materials fàcilment netejables.
Capacitat: 100 l
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides.
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

____________________________________________________________________________

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQU -

EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA

BQUA -

EQUIPAMENT MÈDIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQUA1100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.
S'han considerat els tipus següents:
- Farmaciola d'armari
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- Farmaciola portàtil d'urgència
- Material sanitari per a assortir una farmaciola
- Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament
- Manta de cotó i fibra sintètica
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPISICIÓ:
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.
El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat inmediatament el material utilitzat.
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús.
LLITERA METÀL·LICA:
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
MANTA:
Dimensions: 110 x 210 cm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

____________________________________________________________________________

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

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

BR34 - ESMENES BIOLÒGIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BR341150,BR34J000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Esmenes biològiques per al condicionament biològic del sòl.
S'han considerat els tipus següents:
- Esmena biològica d'àcids húmics i fúlvics
- Bioactivador microbià
BIOACTIVADOR MICROBIÀ:
Compost d'àcids húmics i fúlvics, microorganismes latents, matèria orgànica i adob sobre una matriu
orgànica de turba negre.
Contingut d'àcids húmics i fúlvics: 22%
Contingut de microorganismes: 2800 milions/g
Contingut de matèria orgànica: 30%
Grandària màxima: 2 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En envasos tancats i precintats.
Emmagatzematge: Protegit contra les pluges, les temperatures exteriors extremes i els focus
d'humitat.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Designació del producte que conté
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pes net
- Estat físic
- Composició química
- Solubilitat
- Reacció
- Riquesa
OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com
s'indica a les especificacions.
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas,
dels documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de
10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, amb
la determinació de:
- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua.
- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).
- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.
- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).
- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci,
N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat
de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions exigides al plec
de condicions tècniques.

____________________________________________________________________________

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

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

BR36 - ESMENES D'ORIGEN SINTÈTIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BR361100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Solució aquosa de polímers sintètics de base acrílica, per a l'estabilització de terres per
aglomeració de les seves partícules.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser transparent, viscós i inodor.
Ha de ser hidropermeable.
No ha de tenir efectes al·lèrgics per la pell ni les mucoses dels operaris.
No ha d'alterar els processos biològics de la microfauna.
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No ha d'afectar a peixos, avifauna, ni altres animals superios que poguessin patir contaminació
per deriva del producte o arrossegament.
Viscositat: Aprox. 50000 cps
pH: 6
Toxicitat: No tòxic
Càrrega elèctrica: Aniònica
Toleràncies:
- pH: ± 1
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En llaunes hermètiques i segellades amb el precinte corresponent.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

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

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

BR3A - ADOBS MINERALS SÒLIDS DE FONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BR3A7000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Adob mineral sòlid per al condicionament químic del sòl.
S'han considerat els tipus següents:
- Adobs simples:
- Nitrat càlcic 15% GR
- Sulfat amònic 21% GR
- Nitrat amònic 33,5% GR
- Superfosfat de calç 18% GR
- Superfosfat de calç 45% GR
- Sulfat potàsic 50-52% Crs
- Adobs binaris:
- Nitrat potàsic (13-0-46%) GR
- Fosfat biamònic (13-46-0%) GR
- Adobs ternaris:
- (12-12-17% 2MgO) GR
- (15-5-20% 2MgO) GR
- (20-5-10% 3,2MgO) GR
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir elements ni matèries que puguin perjudicar les plantacions.
Estat físic:
- GR: Sòlid granulat
- CrS: Sòlid cristal·lí
Riquesa (Percentatge expressat en p/p):
- Nitrat càlcic 15% GR: >= 15% N
- Sulfat amònic 21% GR: >= 21% N
- Nitrat amònic 33,5% GR: >= 33,5% N
- Superfosfat de calç 18% GR: >= 18% P2O5
- Superfosfat de calç 45% GR: >= 45% P2O5
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-

Sulfat potàsic 50-52% Crs: >= 50-52% K2O
Nitrat potàsic (13-0-46%) GR: >= 13% N i 46% K2O
Fosfat biamònic (13-46-0%) GR: >= 13% N i 46% P2O5
(12-12-17% 2MgO) GR: >= 12% N, 12% P2O5 i 17% K2O+2MgO
(15-5-20% 2MgO) GR: >= 15% N, 5% P2O5 i 20% K2O+2MgO
(20-5-10% 3,2MgO) GR: >= 20% N, 5% P2O5 i 10% K2O+3,2MgO

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Designació del producte que conté
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pes net
- Estat físic
- Composició química
- Solubilitat
- Reacció
- Riquesa
OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com
s'indica a les especificacions.
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas,
dels documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de
10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, amb
la determinació de:
- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua.
- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).
- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.
- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).
- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci,
N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat
de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions exigides al plec
de condicions tècniques.

____________________________________________________________________________

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

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

BR3P - TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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BR3P2110,BR3PAN00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl.
S'han considerat els tipus següents:
- Terra vegetal
- Terra àcida
- Terra volcànica
- Escorça de pi
- Encoixinament per a hidrosembra
TERRA VEGETAL:
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.
La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb un alt
contingut de matèria orgànica.
La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb incorporació
d'adobs orgànics.
Mida dels materials petris: <= 20 mm
Mida dels terrossos:
- Terra vegetal garbellada: <= 16 mm
- Terra vegetal no garbellada: <= 40 mm
Composició granulomètrica:
- Sorra: 50 - 75%
- Llim i argila: < 30%
- Calç: < 10%
- Matèria orgànica (MO): 2% <= MO <= 10%
Composició química:
- Nitrogen: 1/1000
- Fósfor total (P2O5 assimilable): 150 ppm (0,3%)
- Potasi (K2O assimilable): 80 ppm (0,1/1000)
- pH: 6 <= pH <= 7,5
TERRA DE BOSC O TERRA ÀCIDA:
Terra natural provinent de la capa superficial d'un bosc de plantes acidòfiles.
Composició granulomètrica:
- Sorra: 50 - 75%
- Llim i argila: < 30%
- Calç: < 10%
- Matèria orgànica: > 4%
Composició química:
- Nitrogen: 1/1000
- Fósfor total (P2O5 assimilable): 150 ppm (0,3%)
- Potasi (K2O assimilable): 80 ppm (0,1/1000)
- pH: 5 <= pH <= 6,5
TERRA VOLCÀNICA:
Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador.
Granulometria: 4 - 16 mm
Calç: < 10%
Densitat aparent seca: 680 kg/m3
ESCORÇA DE PI:
Escorça de pi triturada i completament fermentada.
Calç: < 10%
pH: 6
Densitat aparent seca: 230 kg/m3
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:
Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel·lulosa desfibrada, palla de cereal triturada i
paper reciclat.
No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors.
Grandària màxima: 25 mm
Composició:
- Cel·lulosa desfibrada: 40%
- Palla de cereal: 50%
- Paper reciclat: 60%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI:
Subministrament: En sacs o a granel.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
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ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:
Subministrament: En bales empaquetades.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
En els sacs han de figurar les dades següents:
- Identificació del producte
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pes net
OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com
s'indica a les especificacions.
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas,
dels documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de
10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, amb
la determinació de:
- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua.
- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).
- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.
- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).
- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci,
N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat
de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions exigides al plec
de condicions tècniques.

____________________________________________________________________________

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

ARBRES I PLANTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BR4JL236,BR44FP5P,BR4BVD1D,BR45525L,BR43442A,BR45BJ2A,BR45E22A,BR4U1K00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
- Llavors de barreges de cespitoses
- Pans d'herba de barreges de cespitoses
S'han considerat les formes de subministrament següents:
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- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- Llavors
- Pa d'herba
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en
empreses de reconeguda solvència.
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què
pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat
i localització.
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2
de la norma NTJ 07A.
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article
4.4.3 de la norma NTJ 07A.
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que
fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin
afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal.
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari.
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los
patit anteriorment.
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la
capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part
subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es
recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors
a 2 cm en els arbusts.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig
en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte,
compacte i ple d'arrels.
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord
amb les indicacions de la norma NTJ 07A.
CONÍFERES I RESINOSES:
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva
espècie i mida.
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix.
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de
l'espècie-varietat.
ARBRES PLANIFOLIS:
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.
Alçaria del pa de terra:
- Arbres de fulla caduca: Diàmetre del pa de terra x 0,7
- Arbres de fulla persistent: Diàmetre del pa de terra x 1,2
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc.
PALMERES I PALMIFORMES:
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules,
l'estípit ha de ser recte i vertical.
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions.
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons.
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior
del contenidor ha de ser de 25 cm.
Toleràncies:
- Alçària: ± 5%
CESPITOSES:
Les barreges de llavors i la composició dels pans d'herba, s'han de correspondre amb les
especificacions de la DT, i en el seu defecte s'han de triar d'acord amb les indicacions de la norma
NTJ 07N, en els seus annexes I,II i III, en funció de les condicions climàtiques, edàfiques, d'us
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i d'aspecte desitjat.
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS:
La barreja de llavors ha de ser d'una puresa i tenir un poder germinatiu iguals o superiors als
indicats a la taula del l'ANNEX IV de la norma NTJ 07N, en funció de les especies utilitzades
Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia.
Les llavors no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues, fisiopaties, deficiències
de nutrició o fitotoxicitat deguda a tractaments fitosanitaris que redueixin el valor o la
qualificació per al seu ús.
Han d'estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d'altres plantes
cultivades. Les proporcions admissibles no superaran en cap cas les indicades al quadre I.5 de
l'ANNEX I de la norma NTJ 07N.
CESPITOSES EN PA D'HERBA:
Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa de prats existents, amb una edat superior als
10 mesos i amb pa de terra de gruix suficient per al tipus i grandària de l'herbàcia.
S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la base de terra ni el sistema radical de l'herba.
Els talls de les plaques han de ser nets al llarg de tot el seu gruix i de superfície aèria uniforme
i no han de tenir zones sense vegetació.
El pa d'herba ha de tenir una forma regular.
Gruix de la coberta vegetal: 1,5 cm
Subministrament per plaques:
- Dimensions: >= 30x30 cm
Subministrament en rotlles:
- Amplària: >= 40 cm
- Llargària: <= 250 cm
Toleràncies:
- Gruix de la coberta vegetal: ± 0,5 cm
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargaria i gruix
proporcional a la resta de la planta.
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina
ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions
de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació.
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació.
Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves
dimensions.
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te
fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra.
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un
viver, a l'obra.
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa,
coberta amb palla o sauló o algun material porós.
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.
BARREGES DE LLAVORS:
Subministrament: En sacs o caixes, precintats i etiquetats d'acord amb les indicacions de l'apartat
8 de la norma NTJ 07N.
Emmagatzemament: Dins del seu envàs, en local sec, ventilat. L'envàs no ha d'estar en contacte amb
el terra.
PA D'HERBA:
Sobre palets, protegits amb malla transpirable. L'alçada de les piles als palets ha de ser inferior
a 2,5 m.
El transport s'ha de fer protegint els pans d'herba del sol, preferentment a primera hora del dia.
Si això no es possible cal utilitzar camions frigorífics.
El material s'ha de descarregar en una zona d'ombra, propera al lloc d'utilització, i no es pot
emmagatzemar. S'ha de col·locar el mateix dia en el que es subministra, i sense que passin 24 h
de la seva extracció en temps calorós, i 3 dies amb temps fresc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del
vegetal. Qualitat general del material vegetal.
CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del
vegetal. Coníferes i resinoses.
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del
vegetal. Palmeres.
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del
vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del
vegetal. Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del
vegetal. Arbusts.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del
vegetal. Enfiladisses.
CESPITOSES:
* NTJ 08S:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material
Sembres i gespes.

material
material
material
material
material
material
material
vegetal.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
S'ha de subministrar acompanyada de:
- La guia fitosanitària corresponent
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta
- Procedència comercial del material vegetal
- Assenyalada la part nord de la planta al viver
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE LLAVORS:
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Gènere, espècie i varietat
- Qualitat i poder germinatiu
- Nom del subministrador
- Data de caducitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que
intervingui en l'obra:
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició.
- Percentatge de germinació per espècie.
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a
105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades
en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats
de garantia corresponents.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.
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D-

ELEMENTS COMPOSTOS

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D06 -

FORMIGONS SENSE ADDITIUS

D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLAND AMB ADDICIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D060M0B2.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el seu cas, elaborada a l'obra amb
formigonera, d'ús no estructural.
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions
de la EHE.
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10 - 15 cm
Relació aigua-ciment: <= 0,65
Contingut de ciment: <= 400 kg/m3
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir:
- Cendres volants: <= 35% pes de ciment
- Fum de sílice: <= 10% pes de ciment
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul·la
- Consistència plàstica o tova: ± 10 mm
- Consistència fluida: ± 20 mm
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, no pot ser superior a una hora i
mitja.
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó.
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra simultàniament, la grava i
la resta de l'aigua.
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua abans d'introduir-la a la
formigonera.
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
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D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D07 -

MORTERS I PASTES

D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D070A4D1,D0701461.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del
fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents
de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat,
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant,
d'acord a les condicions exigides.
Els valors de consistència i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions
de projecte.
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F-

PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ

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

DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2191306,F2194AJ5,F2193J05.
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.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ,
aprovades per la DF.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega,
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui
destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions,
bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construcció.
Pàgina: 109

19014u Paes Vorera Poligon Ferreria

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.
TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i
acceptada expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
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F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F221 -

EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F22113L2,F221C472.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
- Neteja i esbrossada del terreny
- Excavació per a 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:
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Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT
entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic),
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT
< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT
> 50 sense rebot.
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que
té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es
deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50
MPa.
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se,
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres
condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega
de terres.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o
d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de
terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa,
escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona
influenciada pel procés de l'obra.
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions,
els arbres, etc., que s'han de conservar.
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.),
han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de
compactació.
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a
útils.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat
de màquines o de camions.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent
i amb la mateixa compacitat.
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar
a un abocador autoritzat.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 100 mm
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Angle del talús: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
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EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar
l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca.
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es
donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
NETEJA I ESBROSSADA:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
No inclou la tala d'arbres.
EXCAVACIÓ:
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats
als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions
faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
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F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F222 -

EXCAVACIONS DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F222H420,F2225121,F222F123.
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
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entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic),
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT
< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT
> 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig
SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte,
les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han
de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells: ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir
totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha
de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui
formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de 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.
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L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions
de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents
d'aigua interns, en els talussos.
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi
l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats
als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions
faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas
de Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas
de Seguridad Minera

____________________________________________________________________________

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F224 -

REPÀS I PICONATGE DE TALUSOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2241010.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir un acabat geomètric de l'element, realitzades amb
mitjans mecànics.
S'han considerat els tipus següents:
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- Acabat i allisada de talussos
- Repàs i piconatge del sòl de rasa i compactació del 95% PM
- Repàs i piconatge d'esplanada i compactació del 95% PM
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.
La superfície no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar
reblerts.
SÒL DE RASA:
El fons de la rasa ha de quedar pla i nivellat.
L'acord entre el sòl i els paraments ha de quedar en angle recte.
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 15 mm/3 m
- Nivells: ± 50 mm
ESPLANADA:
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.
Toleràncies d'execució:
- Planor (NLT 334): ± 15 mm/3 m
- Nivells: ± 30 mm
TALUSSOS:
Els talussos han de tenir el pendent, la forma i l'aspecte especificats a la DT amb les indicacions
específiques que, en el seu cas, determini la DF.
Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits i suavitzats de manera que
no originin discontinuïtats visibles.
Toleràncies d'execució:
- Variació en l'angle del talús: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
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'han d'eliminar de la superfície, qualsevol material tou, inadequat o inestable (bosses d'aigua,
argiles expandides, turbes, etc.), que no pugui compactar-se adequadament, els forats que en
resultin, s'han de reblir amb material adequat, segons les instruccions de la DF.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.
El repàs s'ha de fer poc abans d'executar l'acabat definitiu.
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.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense
aplicar-hi vibració.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construcció.
ESPLANADA:
Després de la pluja no s'ha de realitzar cap operació fins que l'esplanada s'hagi assecat.
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a tolerable, la DF pot ordenar
la seva substitució per un sòl classificat com a adequat, fins a un gruix de 50 cm.
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a inadequat, s'ha de substituir
per un sòl classificat com adequat, a la fondària i condicions que indiqui la DF.
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme.
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.
TALUSSOS:
L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondària parcial no més gran de
3 m.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/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
F227 -

REPÀS I PICONATGE DE TERRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F227XM0F.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element.
S'han considerat els elements següents:
- Sòl de rasa
- Esplanada
- Caixa de paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i
d'igual compacitat.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat prevista: ± 20 mm/m
- Planor: ± 20 mm/m
- Nivells: ± 50 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
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F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F228 -

REBLIMENT I PICONATGE DE RASES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2285B0F.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per
precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment
s'executa el terraplè.
S'han considerat els tipus següents:
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus
de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament
d'aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus
de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament
d'aquests residus
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats
- Execució del rebliment
- Humectació o dessecació, en cas necessari
- Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli,
zona exterior i fonament.
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb
els mitjans que es disposen.
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els
sòls adjacents, en el mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la
DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de
condicions.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com
a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
RASA:
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 20 mm/m
- Nivells: ± 30 mm
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert ha d'estar format per dues zones:
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub
- La zona alta, la resta de la rasa
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de
ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal·lada.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C
en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir
totes les lectures topogràfiques.
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables,
turba o argila tova de la base per al rebliment.
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió
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amb el nou reblert.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans
de l'execució.
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a la
rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així, es
buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim
d'humitat, de manera uniforme.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició
i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments,
sense perill d'erosió.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o s'ha
d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'addient.
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós
costats de l'element han de quedar al mateix nivell.
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit
la resistència necessària.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense
aplicar-hi vibració.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi
completat.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la canonada
instal·lada.
GRAVES PER A DRENATGES:
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la
superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear
entre ells una superfície contínua de separació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es
tracti de terres.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de
terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control
de la temperatura ambient.
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia,
corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150 m2.
Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En
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la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació del
reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat
i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la
secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements en els que es pugui
produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà
uniforme, a 50 cm dels paraments.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base
d'assentament.
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una
importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l'estesa.
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de la
màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas,
la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè.
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas
d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure
<= 5%.
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les
limitacions establertes al plec de condicions.
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució
del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte
de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació
s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació
serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.
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F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2441230,F2422067.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició
o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció
o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats
en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de
la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte
les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar
excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.
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CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions
de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials
del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades
a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos
punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció
i Enderrocs' de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i els Enderrocs' de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i
cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs' i el que
la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta
gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris
següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
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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.
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F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F2R -

GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2RA61H0,F2RA75A1,F2RA7LP1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, material d’excavació i residus
de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de
classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.
S'han considerat els tipus següents:
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de l’excavació, dins de l'obra o entre obres, amb dúmper o
mototragella o camió
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a monodipòsit o centre de reciclatge, amb
contenidor, dúmper o camió
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a
centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb camió
- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos.
- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus potencialment perillosos.
- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.
- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l’obra en un lloc especialitzat, d’acord amb el tipus de residu.
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES 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 trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que
s'utilitzi.
RESIDUS ESPECIALS:
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors
adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
A L'OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o en tre
dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de
condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I
TRANSFERÈNCIA:
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la DF no accepti com a útils, o
siguin sobrants.
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del centre on s’ha fet l’abocament i la
quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc adequat, legalment autoritzat
per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de residu.
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
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Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes de formigó, morters, ceràmica,
etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., els metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment perillosos,
com ara pintures, dissolvents, etc..
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que c alen
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 TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
RESIDUS ESPECIALS:
unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida.
TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS:
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT.
DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida
por el amianto.
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de
la construcció.
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el catàleg de Residus de
Catalunya.
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F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F2R -

GESTIÓ DE RESIDUS
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F2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2RA61H0,F2RA75A1,F2RA7LP1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició
o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà
el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus
de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008,
el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició,
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

____________________________________________________________________________

F3 - FONAMENTS I CONTENCIONS
F31 - RASES I POUS
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F315 -

FORMIGONAMENT DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F31522H1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar,
formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora,
que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb
cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Rases i pous
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en
especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de
l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques,
o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa
de formigó sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma
EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE
36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits
d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.
RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm
- Dimensions en planta:
- Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m: + 80 mm; -20mm
- 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm , -20mm
- D > 2,5 m: + 200 mm , -20mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Planor (EHE-08 art.5.2.e):
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la
part afectada.
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests
límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas,
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència
realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del
formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades
en posició definitiva.
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una
compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament
al formigonament.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla
i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de
l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti
el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant
els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre
que es justifiqui i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la
humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració
de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i
als paraments.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:
No es necessari la compactació del formigó.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats
acceptades prèviament i expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
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Els punts de control més destacables són els següents:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació
de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat.
Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans
de formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar
moviments de la ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i
condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de
la norma EHE-08.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat,
segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.
- Assaigs d'informació complementària.
De les estructures projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega,
les incloses en els següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec
de prescripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de
realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat,
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de
la norma EHE-08.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per
tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de
l'element formigonat.

____________________________________________________________________________

F9 - PAVIMENTS
F93 - BASES
F931 -

BASES DE TOT-U

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F931201F,F931XM1F.
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
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- 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.
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.
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Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a
mínim.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas
o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar
amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament.
Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les
indicacions de la DF.
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00 a
T2 es farà en central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central
excepte quan la DF autoritzi el contrari.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions
en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents:
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars. La DF definirà si es pot acceptar la realització del tram de prova com a
part integrant de l'obra en construcció.
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula
de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra
de la capa subjacent.
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos
de capes subjacents.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* 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
(PG-3).
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme,
de la Instrucción Técnica de Carreteras.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:
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:
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- 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 tornarà a compactar i refinar per compte del
Contractista.

____________________________________________________________________________

F9 - PAVIMENTS
F96 - VORADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F96512D9,F965EL07.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de vorada amb materials diferents.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat
- Vorades de planxa d'acer amb acabat 'CORTEN'
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
Vorada de planxa d'acer:
- Replanteig
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat
- Fixació definitiva i neteja
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola.
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de
formigó.
Dimensions de la base de formigó (al seu cas):
- Amplària de la base de formigó: Gruix de la vorada + 5 cm
- Gruix de la base de formigó: 4 cm
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius)
VORADA DE PLANXA D'ACER:
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.
Ha de quedar aplomada.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçària indicada a
la DT
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap cas
ha de sobresortir.
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge.
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perímetre.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir
totes les lectures topogràfiques.
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins
aconseguir una massa compacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions
explícites de la DF.
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida
la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.
VORADA DE PLANXA D'ACER:
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al
projecte.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
VORADA RECTA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
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VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada
o de rigola.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment
adoptat
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

____________________________________________________________________________

F9 - PAVIMENTS
F97 - RIGOLES
F974 -

RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F97433EA.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, col·locades amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Rigola amb peces col·locades amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de morter
- Col·locació de les peces
- Col·locació de la beurada
- Neteja de la superfície acabada
RIGOLA:
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal del
2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
RIGOLA AMB PECES:
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col·locades
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a fil i a tocar i en alineacions rectes.
Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.
Grau de compactació (assaig PM)
- Base de formigó o rigola amb peces: >= 95%
- Rigola de formigó: >= 90%
RIGOLA AMB PECES:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a l'hivern.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
RIGOLA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RIGOLA AMB PECES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució i acabats de la base 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.

____________________________________________________________________________

F9 - PAVIMENTS
F9H -

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9H11B51,F9H11251.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mescla bituminosa col.locada i compactada.
S'han considerat els tipus següents:
- Mescla bituminosa en fred, col·locada a la temperatura ambient.
- Mescla bituminosa contínua o discontínua en calent, col·locada a temperatura superior a la de l’ambient.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície d'assentament
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- Estesa de la mescla bituminosa
- Compactació de la mescla bituminosa
- Execució de junts de construcció
- Protecció del paviment acabat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense segregacions.
S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos.
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat
màxima obtinguda en l'assaig Marshall (NLT-159).
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT:
El gruix de la capa no ha de ser inferior, a cap punt, al 100% del previst a la secció tipus de la DT
L’amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la secció-tipus.
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT:
El gruix d’una capa no ha de ser inferior al previst per a ella a la secció-tipus.
L’amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la secció-tipus.
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa base: >= 80% del gruix teòric
- Gruix de la capa intermitja: >= 90% del gruix teòric.
- Nivell de la capa de rodadura: ± 10 mm
- Nivell de les altres capes: ± 15 mm
MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la
resta de la capa.
Toleràncies d'execució:
- Gruix del conjunt: >= 90% del gruix teòric
- Planor de la capa de rodadura: ± 5 mm/3 m
- Planor de les altres capes: ± 8 mm/3 m
- Nivell de la capa de rodadura: ± 10 mm
- Nivell de les altres capes: ± 15 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de
qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que
excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra.
El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir restes de fluidificants o aigua a la
superfície.
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major continuïtat possible.
L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic d'anivellament.
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categoríes de trànsit T00 a T1 o amb superfícies per estendre superiors
a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament
desfasades, evitant junts longitudinals.
La mescla s'ha de col·locar en franges successives mentre la vora de la franja contigua estigui encara calenta, si la mescla es
en calent, i en condicions de ser compactada.
Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de piconatge per a què inclogui,
com a mínim, 15 cm de l'anterior.
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de direcció s'han de fer
sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de
compactació estiguin nets i, si és precís, humits.
S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els
longitudinals quedin a un mínim de 15 cm un de l'altra.
La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements adequats, abans de permetre el pas de
l'equip de piconatge. Els junts transversals de les capes de rodadura s'han de piconar transversalment, disposant els
recolzaments necessaris per al corró.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que retinguin aigua sobre la superfície, s'han de
corregir segons les instruccions de la DF.
MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.
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Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa.
La compactació s'ha de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de forma contínua. Les possibles irregularitats s'han de
corregir manualment.
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT:
S’han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5ºC per a capes de gruixos >=5 cm o a 8ºC per a capes de
gruixos <5 cm, o en cas de pluja.
Si la superfície està formada per un paviment heterogeni s’han d’eliminar mitjançant fresat els excessos de lligant i s’han de
segellar les zones massa permeables.
A les capes de rodadura amb mescles bituminoses drenants s’han d’evitar sempre els junts longitudinals.
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT:
L'estenedora ha d'estar equipada amb un element calefactor per a l’execució del junt longitudinal.
La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la fórmula de treball.
En cas d'alimentació intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que quedi sense estendre, a la tremuja de
l'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a la de la fórmula de treball.
La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible, sense rebassar la màxima prescrita a la fòrmula de treball
i sense que es produeixi desplaçament de la mescla extesa; i s’ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de
la mínima prescrita i la mescla estigui en condicions de ser compactada.
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
Excepte a les mescles drenants, els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg d'adherència.
No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui piconada, a la temperatura ambient i amb la
densitat adequada.
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT:
Excepte autorització expresa de la DF, no es permetrá la posada en obra de la mescla quan la temperatura ambient a l’ombra
sigui inferior a 8ºC amb tendència a minvar. Amb vent intens, després de glaçades, especialment sobre taulers de ponts i
estructures, la DF pot augmentar el valor mínim de la temperatura.
També s’han de suspendre els treballs en cas de precipitacions atmosfèriques.
La mescla bituminosa s’ha d’estendre sempre en una sola tongada. L’estenedora s’ha de regular de manera que la superfície
de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal, que després de la
compactació s’ajusti a la secció transversal indicada a la DT amb les toleràncies previstes.
La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega des dels elements de transport i a la sortida de la estenedora, no pot ser
inferior a 135ºC.
La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la mateixa arribi als 60ºC. Fins que la capa no
assoleixi la temperatura ambient, s’han d’evitar les aturades brusques i els canvis de sentit del transit.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant l’amplària de cada capa realment construïda d'acord amb les seccions tipus
especificades a la DT, pel gruix menor dels dos següents: el que figura en els plànols o el deduït dels assaigs de control, i per
la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot.
MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT:
m2 de superfície, mesurats multiplicant l’amplària senyalada per la capa en la DT per la llargària realment executada.
CONDICIONS GENERALS:
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción
Técnica de Carreteras.
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes (PG 3/75)
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT:
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
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F9 - PAVIMENTS
F9J - REGS SENSE GRANULATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9J12E40,F9J13R20.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic o reg de cura del formigó amb producte filmogen.
S'han considerat els següents regs amb lligants hidrocarbonats:
- Reg d'imprimació
- Reg d'adherència
- Reg de penetració
- Reg de cura
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el reg d'imprimació o de penetració:
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del lligant bituminós
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura
En el reg d'adherència:
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del lligant bituminós
Reg amb producte filmogen.
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del producte filmogen de cura
CONDICIONS GENERALS:
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense lligant.
S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals.
Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la unió de dues franges.
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
El granulat de cobertura, en el seu cas, ha de tenir una distribució uniforme.
La dotació de la capa de granulat de cobertura, ha de ser la necessària per tal d’absorbir l’excés de lligant o per tal de garantir
la protecció del reg del trànsit d’obra.
Dotació del granulat de cobertura: <= 6 l/m2, >= 4 l/m2
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.
La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat.
S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets una vegada aplicat el reg.
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT. Ha de complir les condicions especificades per
la unitat d'obra corresponent i no ha d’estar estovada per un excés d'humitat.
L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i ha de ser capaç de distribuir la dotació de producte a la temperatura
especificada.
El dispositiu regulador ha de proporcionar una uniformitat transversal suficient.
En punts inaccessibles o on ho determini la DF, es pot completar l’aplicació manualment amb un equip portàtil.
L’estesa del granulat del cobertura, en el seu cas, s’ha de fer, sempre que sigui possible, mecànicament.
El procés d’estesa del granulat, ha d’evitar la circulació sobre les capes de reg no tractades.
REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ:
S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg.
Es pot dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la DF ho considera necessari.
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):
- Betum fluidificat: 20-100 s Saybolt Furol
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- Emulsió bituminosa: 5-20 s Saybolt Furol
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.
No s’ha de circular sobre el reg fins que el lligant no s’hagi absorbit completament o, en el cas de l’estesa d’un granulat de
cobertura, fins passades 4 h de l’estesa. En qualsevol cas, la velocitat dels vehicles ha de ser <= 40 km/h.
REG D'ADHERÈNCIA:
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.
Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós existent, s'han d'eliminar els excessos de betum i s'han de reparar els
desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses.
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138): 10-40 s Saybolt Furol
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant.
REG DE CURA AMB LLIGANT HIDROCARBONAT:
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138): 10-40 s Saybolt Furol
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN:
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT Ha de complir les condicions especificades per
l'unitat d'obra corresponent.
S'ha de mantenir humida la superfície a tractar.
No ha de circular trànsit durant els 3 dies següents a l'execució del reg.
Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d'extendre un granulat de cobertura i els vehicles han de circular a velocitat
<= 30 km/h.
La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre màxim de 4,76 mm.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.
DOTACIÓ EN KG/M2:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
No són d'abonament els excessos laterals.
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN, REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ:
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75)
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.

____________________________________________________________________________

FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
FBA -

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FBA1F315.
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
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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
- 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:
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- 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
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
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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 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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions
sobre el paviment.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja
MARQUES SUPERFICIALS:
m2 de superfície pintada, segons les especificacions de
executada sobre el paviment.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja

de la DT i mesurat en l'eix de la marca
i acondicionament del paviment a pintar.
la DT, mesurant la superfície realment
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 PRIVATS:
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:
- 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.
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.
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.
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- 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.
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.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de garantia, els requisits
de comportament especificats a les taules 700.11, 700.2b i 700.2c del PG3 vigent, per als colors
blanc, negre i vermell respectivament.
El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades.
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FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FD5 -

DRENATGES

FD5J - CAIXES PER A EMBORNALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FD5J525E.
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.
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El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el
paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.
Toleràncies d'execució:
- Desviació lateral:
- Línia de l'eix: ± 24 mm
- Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm
(D = la dimensió interior màxima expressada en m)
- Nivell soleres: ± 12 mm
- Gruix (e):
- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm
- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)
CAIXA DE FORMIGÓ:
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
CAIXA DE MAÓ:
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
Els junts han d'estar plens de morter.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit
a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser llis, sense
fissures, forats o altres defectes.
Gruix dels junts: <= 1,5 cm
Gruix de l'arrebossat i del lliscat: 1,1 cm
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat: ± 2 mm
ESQUERDEJAT EXTERIOR:
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit
a la paret.
Gruix de l'arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
CAIXA DE FORMIGÓ:
No pot transcórrer 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
* 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).
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FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FDG -

CANALITZACIONS DE SERVEIS

FDGZ - MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FDGZU010.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació d'una banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, com a malla senyalitzadora.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació de la superfície on s'ha d'estendre la banda
- Col·locació de la banda
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal·lació que senyalitza.
Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa.
Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus d'instal·lació, d'acord
amb les instruccions i normativa de la companyia titular del servei.
Cavalcaments: >= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per
la DF.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir
les especificacions fixades al seu plec de condicions.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir
totes les lectures topogràfiques.
La banda s'ha de col·locar sobre un terreny compactat, i quan s'hagi comprovat el nivell.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.
Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària executat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FDK -

PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

FDKZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FDKZHJB4,FDKZH9B4.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l’element que s’ha de tapar, anivellades prèviament amb
morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar el
seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal autoritzat i que no
podrà tenir desplaçaments accidentals.
Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm
- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75)
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

____________________________________________________________________________

FF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
FFB -

TUBS DE POLIETILÈ

FFB2 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FFB27455,FFB28455.
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
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de la rasa.
S'han considerat els tipus de material següents:
- Polietilè extruït de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de
servei 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:
- 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.
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 ¦
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦
¦
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.
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.
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 baixa:
+-------------------------------------+
¦ DN ¦
Trams
¦
Trams
¦
¦ (mm) ¦
verticals ¦ horitzontals ¦
¦
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦------¦--------------¦---------------¦
¦ 16 ¦
310
¦
240
¦
¦ 20 ¦
390
¦
300
¦
¦ 25 ¦
490
¦
375
¦
¦ 32 ¦
630
¦
480
¦
¦ 40 ¦
730
¦
570
¦
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¦ 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
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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.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les 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
FG2 -

TUBS I CANALS

FG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FG22TH1K,FG22TP1K.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat.
S'han considerat els tipus de tubs següents:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Tubs col·locats encastats
- Tubs col·locats sota paviment
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- Tubs col·locats sobre sostremort
- Tubs col·locats al fons de la rasa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- L'estesa, fixació o col·locació del tub
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre
aquests i les caixes de mecanismes.
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar
el tractament superficial.
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm
ENCASTAT:
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.
Recobriment de guix: >= 1 cm
SOBRE SOSTREMORT:
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre
aquests i les caixes de mecanismes.
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3
Distància entre el tub i la capa de protecció: >= 10 cm
Fondària de les rases: >= 40 cm
Penetració del tub dins dels pericons: 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Penetració del tub dins dels pericons: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per
aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització
han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades
a la DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes
d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i
netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.)
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons,
plaques de formigó, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en
la resta de muntatges.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos
particulares para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos flexibles.
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CANALITZACIÓ SOTERRADA:
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos
particulares para sistemas de tubos enterrados.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon
segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

____________________________________________________________________________

FG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
FG3 -

CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA

FG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FG319554,FG313306.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV.
S'han considerat els tipus següents:
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE)
i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació RV-K amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE)
+ mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de
poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta
de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè
reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat superficialment
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal o safata
- Col·locat aeri
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi
tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva
instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany,
a la sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:
- Sense transit rodat: >= 4 m
- Amb transit rodat: >= 6 m
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores
de forma que no en surti perjudicada la coberta.
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm
Distància vertical entre fixacions: <= 150cm
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les
possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta.
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents
a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport
amb tacs i cargols.
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre,
es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de
3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si
l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han d'estar
el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir.
COL·LOCACIÓ AÈRIA:
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció.
En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador
per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per
tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat
hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat.
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui
en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.
COL·LOCAT EN TUBS:
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del
paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una
caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb
premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables.
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment
gran per evitar embussaments dels cables.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la
bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per
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tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina
estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen
les peces de suport.
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran
per tal de que no hi entri aigua.
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments
superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa
serà de 50 N/mm2.
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí
on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que
no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels
elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst
per a les connexions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats
i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut
modificades el seu recorregut respecte projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

____________________________________________________________________________

FG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
FG3 -

CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA

FG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FG380902.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat superficialment
- En malla de connexió a terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- L'estesa i empalmament
- Connexionat a presa de terra
CONDICIONS GENERALS:
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces
de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs
visitables.
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques.
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles.
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub
rígid d'acer galvanitzat.
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en
el cas de canals i safates.
Distància entre fixacions: <= 75 cm
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada
i compactada.
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i dels elèctrodes de posada a terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.
- Mesures de resistència de terra.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència
adequada.
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.
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FG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
FGD -

ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FGD2322D.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny.
S'han considerat els elements següents:
- Placa de connexió a terra de coure o d'acer, soterrada
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i connexionat
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de
proves d'inspecció i control.
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits
de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc.
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma
que s'evitin els efectes electroquímics.
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim,
igual a la seva longitud.
PLACA:
En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m.
Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable
per a la humectació periòdica del pou de terra.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 50 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per
la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i dels elèctrodes de posada a terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.
- Mesures de resistència de terra.
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència
adequada.
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.

____________________________________________________________________________

FH - INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
FHM -

ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FHM1XM01,FHM1XM02.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus components
acoblats a aquests.
S'han considerat els elements següents:
- Columnes d'acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de formigó
- Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària i
2,5 m de sortint, d'un braç, amb base-platina i porta, col·locat sobre dau de formigó.
- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç mural recte de planxa d'acer
troncopiramidal galvanitzat, de fins a 2 m de llargària, per a cantonada o no, fixat amb platina
i cargols.
- Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxidant, de fins a 3 m de llargària, acoblada
amb brida o amb platina a tub d'acer.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Suports verticals, ancorats al paviment:
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge
- L'hissat, fixació i anivellament
- Connexionat a la xarxa
Braç mural:
- Fixació i anivellament
- Connexionat a la xarxa
Creueta:
- Muntatge, fixació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
SUPORTS VERTICALS:
S'ha d'instal·lar en posició vertical.
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns.
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i
contrafemelles.
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per l'UNE 72-402.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 10 mm/3 m
- Posició: ± 50 mm
BRAÇ MURAL:
El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns.
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i
contrafemelles.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
CREUETA:
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Ha de quedar fixat sòlidament al fust de la columna mitjançant cargols(platina) o amb una
brida(brida).
La fixació s'ha de fer pel punt central de la creueta.
L'accés dels cables d'alimentació i protecció a la creueta s'ha de fer pel punt central de la mateixa.
L'accés dels cables d'alimentació i protecció del llum s'ha de fer mitjançant la pràctica de taladres
de diàmetre adequat a la creueta, just en el punt de subjecció del llum.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
SUPORTS VERTICALS:
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació.
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal més
5 m.
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la
nit.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
SUPORTS VERTICALS:
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones.
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos
de alumbrado de acero.

____________________________________________________________________________

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
FJS1U001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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:
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.
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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.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada a l’obra segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

FJ - EQUIPS PER A INSTAL.LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES
FJS -

EQUIPS PER A REG

FJS5 - GOTEJADORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FJS5A766,FJS5R202,FJS5R201,FJS5A762.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements emissors d'aigua de baix cabal, en zones enjardinades, acoblats o integrats en canonades soterrades, per configurar
sistemes de reg localitzat.
S'han considerat els següents tipus:
- Comptagotes integrats
- Comtagotes insertats (interlinea, autocompensants, etc.)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels emissors en el tub, en el seu cas
- Col·locació del tub en la rasa
- Preparació de les unions
- Connexionat a la xarxa
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La col·locació de tubs i emissors, en el seu cas, es farà d'acord amb la DT i en el seu defecte, la indicada per la DF.
La instal·lació dels emissors estarà sempre precedida dels següents elements que estaran agrupats en pericó registrable:
reductor de pressió, sistema de filtrat, vàlvula anti-retorn i vàlvula de pas.
Els emissors seran autonetejables.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La descàrrega i manipulació dels tubs i els accessoris s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Cada cop que s'interrompi 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.
L'extrem del tub s'ha de netejar i lubrificar abans de fer la connexió.
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L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
En tallar el 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.
Per fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
Com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la repercussió de peces especials per col·locar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*UNE 68075:1986 Material de riego. Emisores. Requisitos y métodos de ensayo.
*UNE 68076:1989 Equipos para riego. Sistemas de Tuberías-Emisoras. Características generales y métodos de ensayo.

____________________________________________________________________________

FJ - EQUIPS PER A INSTAL.LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES
FJS -

EQUIPS PER A REG

FJSA - PROGRAMADORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FJSAXM30.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Programadors protegits amb caixa per instal·lacions de reg que governen l’ obertura de les electrovàlvules possibilitant l’
automatització de la mateixa.
S’ han considerat els següents tipus:
- Programadors electrònics.
- Programadors autònoms.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat a la xarxa en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
Cada element haurà de tenir una caixa de protecció estanca amb tancament de clau.
L’ element serà de tipus professional i haurà d’ estar homologat per Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal.
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament o element fix en el que es col·loqui.
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil accés i que tingui suficient il·luminació.
La posició serà fixada a la DT
El programador, en el seu cas, quedarà connectat a la xarxa de subministrament elèctric de titularitat pública, segons
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
Es comprovarà el funcionament del programador i es farà una inspecció ocular per detectar possibles defectes de fabricació,
transport o manipulació.
Ha d'estar instal·lat el programa que ha d’executar.
Ha d’estar feta la prova de servei.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Nivell: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
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La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte.
La connexió amb la xarxa elèctrica es farà un cop tallat el corresponent subministrament.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables
elèctrics, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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FJ - EQUIPS PER A INSTAL.LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES
FJS -

EQUIPS PER A REG

FJSB - ELECTROVÀLVULES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FJSB1211.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Electrovàlvules reguladores de cabal roscades, muntades i connectades a la xarxa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs
- Preparació de les unions
- Connexió a la xarxa hidràulica de la vàlvula
- Connexió a la xarxa elèctrica del solenoide
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats i en posició horitzontal.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Es col·locarà en el pericó en que es conformi el by-pass conjuntament amb les claus de pas i accessoris corresponents.
Les unions entre l’aparell i la xarxa han de ser estanques a la pressió de treball.
L’aparell s'ha de deixar connectat a les xarxes hidràuliques i de control en condicions de funcionament.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La unió roscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
L’estanquitat de les unions roscades s’ha d’aconseguir amb els junts subministrats amb l’equip o bé amb sistemes aprovats pel
fabricant.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions.
Les connexions elèctriques han de quedar protegides de la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

FN - INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ
FN3 -

VÀLVULES DE BOLA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FN316324.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades.
S'han considerat els elements següents:
- Vàlvules roscades amb actuador elèctric o pneumàtic.
- Vàlvules embridades amb actuador elèctric o pneumàtic
- Vàlvules manuals roscades
- Vàlvules manuals embridades
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Vàlvula de bola amb actuador:
- Neteja de l'interior del tub i de les rosques si és el cas.
- Preparació de les unions amb cintes en el cas de les connexions amb rosca
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Connexió de l'actuador a la xarxa corresponent (elèctrica o pneumàtica)
- Prova de servei
Vàlvules de bola per a col·locar roscades:
- Neteja de rosques i d'interior de tubs
- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova de servei
Vàlvula de bola per encolar o embridar:
- Neteja de l'interior dels tubs
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova d'estanquitat
CONDICIONS GENERALS:
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible.
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment
de les diferents parts.
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió
de treball.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla
horitzontal.
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
MUNTADES EN PERICÓ:
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre
del pericó.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el
cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la
necesaria perque es puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides.
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:
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S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa elèctrica o pneumàtica.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant
i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la
impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan
ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui
les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha
de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
VÀLVULAS DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES:
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment
d'executar les unions.
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:
La connexió dels actuadors d'aquestes vàlvules s'ha de realitzar amb la xarxa elèctrica o pneumàtica
fora de servei.
Quan l'actuador sigui pneumàtico les connexions amb la xarxa han de ser estanques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.

____________________________________________________________________________

FN - INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ
FN7 -

VÀLVULES DE REGULACIÓ

FN74 - VÀLVULES REDUCTORES DE PRESSIÓ ROSCADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FN74U81X.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules reductores de pressió roscades, muntades.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs
- Preparació de les unions amb cintes
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- Connexió a la xarxa de la vàlvula
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La vàlvula ha de quedar amb l'allotjament del sistema d'accionament i regulació a la part inferior.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats i en posició horitzontal.
El sistema de regulació de la pressió diferencial ha de ser accessible.
Les connexions han de ser estanques a les pressions de treball.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
MUNTADES EN PERICÓ:
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix
d'accionament del sistema de tancament.
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament
del sistema de tancament.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina.

____________________________________________________________________________

FN - INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ
FNE -

FILTRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FNER1481.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Filtres coladors roscats o embridats muntats entre tubs.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i fixació de la peça a la tuberia
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la instal·lació.
Les parts del filtre que s’ hagin de manipular, han de ser accessibles.
La distància entre el filtre i els elements que l’envolten ha de ser suficient per permetre’n el desmuntatge i manteniment.
Els eixos del filtre i de la canonada han de quedar alineats.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
El pes de la tuberia no ha de descansar sobre el filtre.
Les unions han de ser estanques.
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El sentit de circulació del fluid a dintre del filtre ha de coincidir amb la marca gravada al cos.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les
connexions dels equips han d’estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per
aquest.
Ha de quedar feta la prova de la instal·lació.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S’ ha de seguir la seqüència de
muntatge proposada pel fabricant.
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre les rosques.
L'estanquitat de les unions embridades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats pel fabricant, o bé , amb junts
expressament aprovats per aquest.
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S’ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament.
Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l’ obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de carrils, tubs,
cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina.

____________________________________________________________________________

FQ - MOBILIARI URBÀ
FQ1 -

BANCS

FQ11 - BANCS DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FQ115F56,FQ11GC10.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Bancs ancorats amb daus de formigó de 20x20x20 cm o 30x30x30 cm, o ancorats amb tacs químics.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Formigonament dels daus d'ancoratge
- Ancoratge del banc
CONDICIONS GENERALS:
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.
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
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

FQ - MOBILIARI URBÀ
FQ2 -

PAPERERES

FQ21 - PAPERERES TRABUCABLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FQ210100.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Papereres trabucables de planxa pintada ancorades amb dos daus de formigó.
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
- Formigonament dels daus d'ancoratge
- Ancoratge de la paperera
CONDICIONS GENERALS:
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.
Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.
Alçària de la paperera: 80 cm
Ancoratge del braç de suport: >= 15 cm
Dimensions dels daus: >= 30 x 30 x 30 cm
Toleràncies d'execució:
- Alçària: ± 20 mm
- Verticalitat: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________
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FR - JARDINERIA
FR3 -

CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS

FR3P - APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FR3P2112.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny.
S'han considerat els materials següents:
- Terra vegetal
- Escorça de pi
- Torba rossa
- Sorra
- Grava de pedrera
- Grava de riu
- Grava volcànica
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Aportació del material corrector
- Incorporació al terreny del material corrector
CONDICIONS GENERALS:
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat
existent, si és el cas.
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica.
La terra, l'escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de males
herbes.
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar
l'aigua superficial.
Toleràncies d'execució:
- Anivellament: ± 3 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense produir danys
a les plantacions existents.
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny.
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients per
a l'evacuació de l'aigua superficial.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL:
- Inspecció visual del procés, amb atenció especial a la uniformitat de la barreja i de la seva
estesa.
- Comprovació del gruix d'estesa i condicions d'anivellament.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TERRA VEGETAL:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

____________________________________________________________________________
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FR - JARDINERIA
FR4 -

SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FR4JXM36,FR44XM5P,FR4BXM1D,FR45XMAP,FR45XM5L,FR43442A,FR45BJ2A,FR45E22A.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- En safates
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu
en bones condicions
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides
al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació.
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada
espècie i tipus de presentació.
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de
tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una
rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que
s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe.
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar
d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta
manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i
aquest no té protecció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria
vegetal. Qualitat general del material vegetal.
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria
vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria
vegetal. Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria
vegetal. Arbusts.
ENFILADISSES:

i Paisatgisme. Subministrament del material
i Paisatgisme. Subministrament del material
i Paisatgisme. Subministrament del material
i Paisatgisme. Subministrament del material
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* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Enfiladisses.
CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Coníferes i resinoses.
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Palmeres.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

____________________________________________________________________________

FR - JARDINERIA
FR6 -

PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FR611357,FR66233B.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Plantació d'espècies vegetals.
S'han considerat les espècies següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes
- Palmàcies
- Arbusts i arbres de petit format
- Plantes enfiladisses
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- Arbre:
- Amb l'arrel nua
- Amb pa de terra
- En contenidor
- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa
- En contenidor
- Plantes de petit port:
- En alvèol forestal
- En test
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Arbre, arbust o planta enfiladissa:
- Comprovació i preparació del terreny de plantació
- Replanteig del clot o rasa de plantació
- Extracció de les terres
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar
- Plantació de l'espècie vegetal
- Reblert del clot de plantació
- Primer reg
- Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas
- Plantes de petit port:
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- Comprovació i preparació de la superfície a plantar
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar
- Plantació de l'espècie vegetal
- Primer reg
ARBRES I ARBUSTS:
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació.
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista.
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver.
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original,
per afavorir l'arrelament.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig (de la posició de l'exemplar): ± 10 cm
PLANTES:
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal.
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges
quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o excessivament
mullat.
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat de
camp.
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua
de sòl.
ARBRES I ARBUSTS:
Fondària mínima de sòl treballat:
- Arbres: 90 cm
- Arbusts: 60 cm
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat):
- Arbres: 60 cm
- Arbusts: 40 cm
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació
possible per afavorir la meteorització del sòl.
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra
o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur.
Dimensions mínimes del clot de plantació:
- Arbres:
- Amplària: 2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra
- Fondària: fondària del sistema radical o pa de terra
- Arbusts:
- Amplària: diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles.
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les
amb mitjans manuals.
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes
a un abocador autoritzat.
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables.
La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es
dobleguin, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida.
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna
del mateix.
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar
el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests materials.
La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició estable.
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar
i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a
trencar-lo i retirar-lo.
PLANTES:
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
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Fondària mínima de sòl remogut
Quan el subministrament és en
dimensions d'aquest.
No han de quedar bosses d'aire
La profunditat de plantació ha

i fèrtil: 10-15 cm
contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes
sota de la base del bulb o del tubercle.
de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal.
Treballs de plantació.
ARBRES:
* NTJ 08C:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal.
Tècniques de plantació d'arbres.

____________________________________________________________________________

FR - JARDINERIA
FR7 -

IMPLANTACIÓ DE GESPA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FR721AK0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Implantació de gespa per diferents procediments.
S'han considerat els procediments següents:
- Sembra directa
- Hidrosembra
- Implantació de gespa en pa d'herba
- Implantació de gespa per rizosembra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Sembra directa:
- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar
- Sembra de les llavors
- Cobertura de les llavors amb sorra de riu, en el seu cas
- Consolidació del sòl i allisada de la superfície de l'àrea de gespa mitjançant corronat, en el
seu cas
- Primera sega, en el seu cas
- Protecció de la superfície sembrada
Hidrosembra:
- Comprovació i preparació de la superfície a hidrosembrar
- Barreja de les llavors, l'aigua, l'encoixinament, l'adob, el bioactivador i l'estabilitzador
a la hidrosembradora
- Projecció de la barreja al terreny
- Protecció de la superfície sembrada
Hidrocobertura:
- Barreja de l'aigua, l'encoixinament i l'estabilitzador a la hidrosembradora
- Projecció de la barreja al terreny
- Protecció de la superfície sembrada
Implantació de gespa en pa d'herba:
- Comprovació i preparació del llit de sembra
- Estesa dels pans d'herba
- Protecció de la superfície coberta
Implantació de gespa per rizosembra:
- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar
- Sembra o estesa dels fragments de planta
- Protecció de la superfície sembrada
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CONDICIONS GENERALS:
La barreja de llavors, els pans d'herba o els fragments de planta han de quedar distribuïts amb
la màxima regularitat i uniformitat.
La superfície a implantar ha de tenir el nivell previst.
Tota la capa de terra superficial ha de tenir el mateix nivell de compactació.
SEMBRA DIRECTA:
La dosi de sembra de la barreja de llavors ha de ser de 15 a 35 g/m2.
Abans de la sembra, la superfície a implantar ha de tenir la consistència de gra fi.
HIDROSEMBRA:
Projecció a pressió sobre el terreny d'una barreja d'aigua, llavors, fixador, fertilitzant i
encoixinament. Pot incloure coadjuvants biològics i additius.
La dosi de sembra de la barreja de llavors ha de ser de 10 a 35 g/m2, amb una quantitat recomanada
de 2 a 5 llavors/cm2.
L'acabat superficial ha de ser suficientment rugós per a afavorir l'adherència dels materials
projectats.
IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA:
Els pans d'herba han de recolzar correctament sobre la superfície del sòl. Les juntes han de quedar
ben ajustades.
Abans de la implantació dels pans d'herba, la superfície a implantar ha de tenir la consistència
de gra fi.
IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:
Si la implantació és en fileres o en forats, la quantitat de fragments de planta per hectàrea ha
de ser de l'ordre de 4 a 13 m3.
Si la implantació és a eixams, la quantitat de fragments de planta per hectàrea ha de ser de l'ordre
de 20 a 40 m3.
Abans de la implantació dels fragments de planta, la superfície a implantar ha de tenir la
consistència de gra fi.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha d'implantar mai en sòls glaçats, excessivament secs o excessivament molls, ni en condicions
meteorològiques molt desfavorables. En especial s'han d'evitar els dies ventosos i els dies amb
temperatures elevades.
Abans de començar a preparar el llit de sembra, s'han d'eliminar la vegetació espontània i les llavors
de males herbes.
S'han d'eliminar les pedres, cossos estranys, arrels i residus presents als 20 cm superiors del
sòl.
Cal retirar de la superfície les pedres i tota mena de deixalles, així com els materials de difícil
descomposició de diàmetre superior a 2 cm.
En els treballs d'implantació d'àrees de gespa en talussos s'han de preveure les proteccions en
matèries de seguretat i salut necessàries per desenvolupar aquests treballs amb seguretat i reduir
al màxim els riscs.
SEMBRA DIRECTA:
La sembra s'ha de realitzar en condicions meteorològiques favorables. Quan la temperatura del sòl
sigui superior als 8-12ºC, i estigui suficientment humit.
Les llavors s'han de distribuir de manera uniforme i homogènia.
En el cas de sembra en talussos s'ha de distribuir més quantitat de llavors a la part alta del talús
i a les voreres.
Les llavors s'han d'incorporar al sòl cobrint-les amb una capa de material de cobertura una o dues
vegades el diàmetre màxim de la llavor, i en cap cas superior a 1 cm.
Una vegada la gespa ha assolit una alçària entre 40-60 mm s'ha d'efectuar la primera sega.
No s'ha de segar mai, d'una vegada, més del 30% de l'alçària foliar de la gespa.
Les restes de la sega no s'han de deixar sobre la gespa.
HIDROSEMBRA:
A les zones de clima mediterrani s'ha de dur a terme a la fi de l'estiu-tardor o la fi de
l'hivern-primavera i a les zones de clima subalpí a la fi de l'estiu.
Des del moment que s'afegeixin les llavors a la barreja d'hidrosembra fins al moment en que s'inicia
l'operació de sembra no han de transcòrrer més de 20 minuts.
No s'ha de començar l'execució de la hidrosembra fins que no s'hagi aconseguit una barreja homogènia
de tots els seus components.
S'ha d'executar des de la base del talús, de baix a dalt.
L'expulsió de la barreja s'ha de realitzar descrivint cercles o en zig-zag.
En cas que la quantitat d'encoixinament prevista sigui gran, 150-200 g/m2 o més, la hidrosembra
s'ha de fer en dues fases.
La barreja s'ha d'hidrosembrar uniformement a tota la zona d'implantació.
IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA:
Es pot realitzar durant quasi tot l'any, de març a desembre, preferentment a la primavera i a la
tardor.
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Cal evitar realitzar-la a l'estiu, en cas contrari s'han d'extremar les mesures de protecció en
el transport, la implantació, el manteniment i en el reg.
Abans de col·locar-los cal humitejar o regar lleugerament els pans d'herba, per a que les arrels
no s'assequin i trobin immediatament humitat.
La distribució de les peces s'ha de fer a trencajunt. El pans d'herba s'han d'estendre al nivell
previst sobre el llit de sembra evitant el posterior trepig.
S'ha d'assegurar un bon contacte amb el sòl i evitar la presència de bosses d'aire. En cas
d'irregularitats del terreny, s'han de corregir aportant sorra rentada a sota del pa d'herba, o
bé allisant la superfície del llit de sembra.
Al final de l'operació d'estesa dels pans d'herba s'ha de regar.
En talussos els pans d'herba s'han d'estendre horitzontalment o diagonalment a la línia de màxima
pendent del talús i s'han de fixar al sòl mitjançant claus d'uns 20-30 cm de llargària.
IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:
S'ha d'implantar a la primavera i preferentment al inici de l'estiu.
Cal regar immediatament desprès de fer la implantació per evitar-ne la dessecació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SEMBRA DIRECTA, IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA O IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:
* NTJ 08G:2002 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal.
Sembra i implantació de gespes i prats.
HIDROSEMBRA:
* NTJ 08H:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal.
Hidrosembres.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LLAVORS PER A HIDROSEMBRES:
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'executar l'hidrosembra.
- Inspecció visual del procés, amb especial atenció a la uniformitat i intensitat del reg.
- Durant l'execució de la hidrosembra, amb una freqüències de dues sèries cada 10.000 m2, es
determinarà el contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop executada la hidrosembra,
mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LLAVORS PER A HIDROSEMBRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LLAVORS PER A HIDROSEMBRES:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

____________________________________________________________________________
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G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G22 -

MOVIMENTS DE TERRES

G222 - EXCAVACIONS DE RASES, POUS I FONAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G222XM21,G222XM22.
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:
Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:
- 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
Excavacions amb explosius:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de l'excavació i de la situació de les barrinades
- Execució de les perforacions per a la col·locació dels explosius
- Càrrega i encesa de les barrinades
- Control posterior a l'explosió de les barrinades
- Càrrega de la runa sobre el camió
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.
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S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir
totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha
de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui
formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de 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.
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS:
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 MITJANÇANT EXPLOSIUS:
No s'ha de començar els treballs de voladures fins que la DF no doni l'aprovació al programa
d'execució proposat pel contractista, justificat amb els corresponents assaigs.
El programa d'execució de voladures ha de justificar, com a mínim:
- Maquinària i mètode de perforació
- Llargària màxima de perforació
- Diàmetre de les barrinades de pretall o de destrossa i disposició de les mateixes
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades
- Mètodes per a fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades
- Mètode i seqüència d'iniciació de les càrregues
- Mètode de comprovació del circuit d'encesa
- Tipus d'explosor
- Resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs als de l'obra
- Mesures de seguretat per l'obra i tercers
S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus d'explosius
i dels detonadors.
La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca, el tipus
d'estructures properes i la separació entre la voladura i l'estructura. L'obtenció d'aquests
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paràmetres i la determinació dels estudis preliminars a realitzar, s'ha de fer segons el que
determina l'UNE 22381.
La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de la norma UNE
22381 en funció del tipus d'estructura existent en les proximitats, classificada segons els grups
definits en l'article 3 de la mateixa norma.
Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les mesures de
seguretat necessàries.
L'aprovació inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la naturalesa del terreny
o altres circumstàncies ho fan aconsellable, essent necessària la presentació d'un nou programa
de voladures.
L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de metxes,
detonadors i explosius, s'han de regir per les disposicions vigents, complementades amb les
instruccions que figurin en la DT o en el seu defecte, fixi la DF.
S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball amb
explosius.
S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar de les
descàrregues amb prou antelació per a evitar possibles accidents.
La DF pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera perillosos.
El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometria adequada a l'ús
definitiu previst.
Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot quedar
retinguda, s'han de reblir aquestes cavitats amb material adequat.
Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així s'ha
d'utilitzar detonadors de microretard per a l'encesa.
La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt fissurada,
es pot reduir la càrrega al 55%.
Un cop col·locades les càrregues s'han de tapar les barrinades per a evitar la seva expulsió cap
a l'exterior.
El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha de
ser designat especialment per la DF.
Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar fregaments,
travaments dels cartutxos d'explosiu, etc.
En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre les
mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequat.
Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar sense
prendre precaucions especials aprovades per la DF.
En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte.
En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha d'assegurar
la detonació dels mateixos per mitjà de cordó detonant o un sistema d'iniciació adequat. En el cas
d'utilitzar espaiadors, han de ser de material antiestàtic que no propagui la flama.
La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada teòricament.
No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la càrrega
de les barrinades, si no ho autoritza explícitament la DF.
El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega.
L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF.
El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx-enceb, inclús
a l'aire lliure.
En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha d'adossar
al començament del cordó, amb el fons del mateix dirigit en el sentit de la detonació.
Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la mateixa
persona que va preparar l'enceb.
L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió.
El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar la
flama.
Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no produeixin
espurnes o càrregues elèctriques en contacte amb les parets de la barrinada. No han de tenir angles
o arestes que puguin trencar l'envoltura dels cartutxos, els cordons o les metxes.
La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades.
Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui degudament
senyalitzada.
Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els accessos
estan sota vigilància per mitjà d'operaris o de senyals òptiques o acústiques.
La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball.
Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal està
resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tall i posar-se a resguard.
Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, posant
especial atenció a la possible existència de barrinades fallides.
En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega d'un d'ells
pugui provocar projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de suspendre els treballs i
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avisar a la DF.
No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és amb
l'autorització expressa de la DF i seguint les seves indicacions.
La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La metxa
testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha d'encendre primer.
S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi contat menys
detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora.
Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la DF. S'han de
neutralitzar el més aviat possible seguint les indicacions de la DF.
Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació.
En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de corrents
estranyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar barrinades amb possibilitat de que es produeixin
tempestes.
Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament aïllats.
No poden estar en contacte amb elements metàl·lics.
Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que puguin ser
disparats amb seguretat.
S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del refugi per
a l'accionament de l'explosor.
Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit. L'artiller
ha de tenir sempre les manetes del explosor. L'explosor i el comprovador de línia han de ser
homologats.
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi
l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats
als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions
faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas
de Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas
de Seguridad Minera
* UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras
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G4D -

ENCOFRATS

G4DC - ENCOFRATS PER A LLOSES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G4DCXM00.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen
el motlle on s'abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits
com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs,
grapes, etc..
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament
on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament
i desmantellament.
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les
especificacions del plec de condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents
per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions
perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan
es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut
tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi
regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de
junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a
treballar solidàriament.
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques
del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de
toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni
sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de
l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços
horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se
utilitzar els següents
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procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i
rigidesa suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure
retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes
que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements
de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes
salvetats anteriors.
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis
que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació
que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense
l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras
del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir
una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar
el seu comportament durant l'execució
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes
per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament,
ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant
adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
- Planor:
- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:
+-------------------------------------------------------------------+
¦
¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦
¦-----------------¦
¦
¦
¦
¦
¦Parcial ¦ Total ¦
¦
¦
¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Murs
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 20 mm ¦
± 50 mm
¦
¦Recalçats
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦
¦± 20 mm ¦
¦
¦Riostres
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Basaments
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Enceps
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Pilars
¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Bigues
¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 % ¦ ± 2 mm ¦
¦
¦Llindes
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Cèrcols
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Sostres
¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦
¦
¦
¦
¦Lloses
¦
¦± 50 mm ¦ - 40 mm ¦ ± 2 % ¦
± 30 mm/m ¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Membranes
¦
¦± 30
¦
¦
¦
¦
¦Estreps
¦
¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
+-------------------------------------------------------------------+
MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció
dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis
formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els
Pàgina: 175

19014u Paes Vorera Poligon Ferreria

eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han
de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç
de pretesat al formigó.
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord
amb el tesat de les armadures.
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises,
sense rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures,
el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les
condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma
correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer
una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes
diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat
cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència
necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà
sotmès amb posterioritat.
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir
el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions.
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels
sotaponts i puntals als sostres.
ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part
inferior de l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals
d'esveltesa més gran de 10.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera
concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o
a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades
o plàstics.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat
i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes,
així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre
dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a
conformar el perímetre dels forats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

____________________________________________________________________________

G9 - FERMS I PAVIMENTS
G9G -

PAVIMENTS DE FORMIGÓ

G9GA - PAVIMENTS DE FORMIGÓ VIBRAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G9GAXM35.
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.
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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.
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
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot ser
inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s'han de
prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del formigó no
es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se
té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta
superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans
de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar
dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF.
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la temperatura
del formigó, que no ha de superar en cap moment els 30°C.
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament
i gruix que després s'utilitzin a l'obra.
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per
la DF.
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació
del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc.
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest
termini fins a un màxim de 2 h si s'utilitzen ciments amb un inici d'enduriment >= 2,30 h, si es
prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions ambientals son molt
favorables.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora
un excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm.
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions.
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar
danys al formigó fresc.
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a protegir
la capa construïda.
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja
construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni
i quedi compactat.
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït
una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç.
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació,
modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF.
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 m.
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció
executats al formigó fresc.
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S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per
a facilitar el seu acabat.
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès.
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci
el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 hora.
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma
que no s'evapori l'aigua.
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba
de 12 mm de radi.
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonament
de la capa amb prou antelació per a que es pugui acabar amb llum natural.
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació química
de la superfície del formigó fresc.
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre
sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de condicions
corresponent.
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament,
a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat
superficial.
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència
exigida a 28 dies.
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment.
PAVIMENT PER A CARRETERES:
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de
formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps.
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada amb
tres dígits, aplicant una plantilla al formigó fresc.
ESTESA AMB ESTENEDORA:
El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoblats a
les mateixes.
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar
de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn
ondulacions a la superfície del formigó.
L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a
10 m.
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals
de paràmetre inferior a 2000 m.
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquets consecutius sigui <= 1
mm.
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes
metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a un altra
existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines.
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de paviment
de formigó prèviament construït, han d'haver assolit una edat mínima de 3 dies.
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:
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Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y
pavimentos.
PAVIMENT PER A CARRETERES:
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme,
de la Instrucción Técnica de Carreteras.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual de la capa sobre la que s'ha d'estendre el formigó.
- Inspecció del procés d'execució, en especial la formació dels junts del paviment.
- Execució d'un tram de prova: la cura del tram es perllongarà el temps previst en el Plec de
Condicions, i als 54 dies de la seva estesa, 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 resultat
d'aquest assaig servirà de referència per als assaigs d'informació a realitzar en cas
d'incompliment de les resistències dels lots d'obra (control de materials).
- Comprovació del gruix d'estesa amb un punxó graduat o altre procediment que aprovi la DF.
- Comprovació de les cotes a l'eix i a banda i banda de la plataforma, mitjançant claus graduats
amb precisió de mm, en perfils transversals separats un màxim de la meitat de la separació prevista
en els perfils de projecte o de 20 m. Determinació de l'amplada i pendent transversal per a cada
semiperfil.
- Es defineix com a lot de control la part de paviment executada que no supera els límits de:
- Superfície màxima = 3500 m2
- Longitud màxima = 500 m
- Temps d'execució <= 1 dia
- Per a cada lot es controlarà:
- Profunditat de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra (NLT 335)
- S'extrauran 2 testimonis cilíndrics per a control de l'espessor de les lloses i la homogeneïtat
del formigó
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.
La situació dels testimonis que s'extreuen del tram de prova, ha de ser aleatòria amb les següents
restriccions:
- Distància longitudinal mínima entre dos testimonis: 7 m
- Distància mínima del testimoni respecte a un extrem o junt: 50 cm
La regularitat superficial de cada lot de formigó compactat es controlarà a partir de les 24 hores
següents a la seva execució. Els punts d'extracció de testimonis per a control de gruix es
determinaran aleatòriament.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si els resultats obtinguts en el tram de prova no són satisfactoris, es procedirà a la realització
de successius trams de prova, introduint-se les modificacions pertinents a la fórmula de treball
i/o procediments d'execució fins a obtenir el nivell de qualitat exigit.
Es podrà acceptar o rebutjar una llosa individual emmarcada entre junts.
En cas de detectar incompliment en el gruix d'un testimoni, es prendran nous testimonis pròxims
al primer per tal de delimitar la zona de capa que ha de ser rebutjada. Un cop corregida la zona,
el nombre d'assaigs de comprovació s'incrementarà a 5.
Els forats que resultin de l'extracció de testimonis per a control de gruix, hauran de ser reblerts
amb formigó de la mateixa qualitat que l'utilitzat a la resta de la capa, que serà compactat i enrasat
correctament.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Obtenció del coeficient IRI de regularitat superficial del paviment executat.
- Determinació de la resistència característica a flexotracció a 28 dies
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si l'incompliment de les toleràncies de regularitat superficial excedeixen dels valors indicats
en la taula 1, es procedirà de la següent manera:
- Si excedeixen en menys del 10% de la longitud del tram controlat, es corregiran els defectes
de regularitat superficial mitjançant fresat, sempre que no suposi una reducció de l'espessor
de la capa per sota del valor especificat en els Plànols i que la superfície disposi d'un acabat
semblant al conjunt de l'obra. A càrrec del Contractista es procedirà a la correcció dels defectes
o bé a la demolició i retirada a la deixalleria.
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits establerts
a la taula 1 en més del 10% de la longitud del tram controlat, es demolirà el lot i es retirarà
a deixalleria a càrrec del Contractista.
Les lloses no han de presentar esquerdes. La DF. pot acceptar petites fissures de retracció plàstica,
de longitud curta i que no afectin més que de forma limitada a la superfície de les lloses, i podrà
exigir el seu segellat.
Si una llosa presenta una esquerda única i no ramificada, sensiblement paral·lela a un junt, la
DF. podrà acceptar la llosa si es realitzen les següents operacions:
- Si el junt més proper a l'esquerda no s'ha obert, s'instal·laran a l'esquerda passadors o barres
d'unió, amb disposició similar als existents al junt. L'esquerda es segellarà, prèvia
regularització i encaixat dels seus llavis.
- Si el junt més proper a l'esquerda s'ha obert, s'injectarà una resina epoxi, aprovada per la
DF per tal de mantenir la continuïtat de la llosa.
En lloses amb altres tipus d'esquerda, com les de cantonada, la DF. decidirà l'acceptació o
l'enderroc total o parcial i posterior reconstrucció. En el primer cas, l'esquerda s'injectarà tant
aviat com sigui possible, amb una resina epoxi per tal de mantenir la continuïtat de la llosa. En
cas d'un enderroc parcial, cap element de la llosa final pot tenir una dimensió inferior a 1,5 m
La recepció definitiva d'una llosa amb esquerdes només es produirà si, en acabar el període de
garantia, les esquerdes no han augmentat ni s'han produït danys a les lloses veïnes. En cas contrari,
la DF. ordenarà l'enderroc total i posterior reconstrucció de la llosa.
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars haurà de fixar les penalitzacions a imposar per falta
de gruix. Aquestes penalitzacions no podran ser inferiors a les següents:
- Si la mitjana de les diferències entre el gruix mesurat i el prescrit fos positiva, i no més
d'1 individu de la mostra presentés una minva (diferència negativa) superior a 20 mm, s'aplicarà,
al preu unitari del lot, una penalització d'un 0,5% por cada mil·límetre de la minva en qüestió.
- Si la minva mitjana fos inferior o igual a 20 mm, i no més d'1 individu de la mostra presenta
una minva superior a 30 mm, s'aplicarà, al preu unitari del lot, una penalització d'un 1% per
cada mil·límetre de minva mitja.
En la resta de casos, es demolirà i reconstruirà el lot a costa del Contractiste.
La profunditat mitja de la textura superficial haurà d'estar compresa entre els límits especificats,
i cap dels resultats individuals podrà ser inferior a 0,40 mm.
Si la profunditat mitja de la textura excedís els límits especificats, el Contractista ho corregirà,
a càrrec seu, mitjançant un fresat de petit espessor (inferior a un centímetre), sempre que
l'espessor de la llos no sigui inferior en un centímetre al previst en el projecte.
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H-

PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT

H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL
H14 -

PROTECCIONS INDIVIDUALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
H1411111,H1422120,H1432012,H1441201,H145C002,H1456821,H1462242,H1474600,H147N000,H1483132,H1489790,H148
4110,H1485800,H1487460,H141XM11.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos
que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori
destinat a tal fi.
S'han considerat els tipus següents:
- Proteccions del cap
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara
- Proteccions per a l'aparell auditiu
- Proteccions per a l'aparell respirarori
- Proteccions de les extremitats superiors
- Proteccions de les extremitats inferiors
- Proteccions del cos
- Protecció del tronc
- Protecció per treball a la intempèrie
- Roba i peces de senyalització
- Protecció personal contra contactes elèctrics
Resten expressament exclosos:
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir
la salut o la integritat física del treballador
- Es equips dels serveis de socors i salvament
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera
- El material d'esport
- El material d'autodefensa o de dissuasió
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense
suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran
de:
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball.
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del
treballador.
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris.
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran
de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents.
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la
contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als
treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es requereixi
la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts:
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de:
- La gravetat del risc
- El temps o freqüència d'exposició al risc
- Les condicions del lloc de treball
- Les prestacions del propi EPI
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut evitar-se
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui
garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces
directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat antisèptic.
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant
la formació i informació que al respecte haurà rebut l'usuari.
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L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha
d'utilitzar.
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer
modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin o
redueixin la seva eficàcia.
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc.
PROTECCIONS DEL CAP:
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d'objectes o topades sobre el cap, serà
perceptiva la utilització de casc protector.
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls
i oïdes.
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball
situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres,
obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars
- Obres en foses, rases, pous i galeries
- Moviments de terra i obres en roca
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes
- Utilització de pistoles per a fixar claus
- Treballs amb explosius
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials
Als llocs de treball on existeixi risc d'enganxada de cabells, per la seva proximitat a màquines,
aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de substàncies
perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres mitjans adequats,
eliminant-se els llaços, cintes i adorns sortints.
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l'ús de
cobriment de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el casc (mai
al seu interior).
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles
transparents o viseres.
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats :
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.
- Acció de pols i fums.
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos.
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Enlluernament
S'han de tenir en compte els aspectes següents:
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i
ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti-entelat
- En els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran
incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser
perforades per a una millor ventilació.
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de
Protecció tipus panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o
acetat transparent.
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica
(tipus picapedrer) per impedir entelament.
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran protegits
contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per diferents persones.
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall
- Treballs de perforació i burinat
- Talla i tractament de pedres
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid
- Activitats en un entorn de calor radiant
- Treballs que desprenen radiacions
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla haurà
d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió
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de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric.
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant
(l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb
vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar.
Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó de
soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil el fosc,
per a facilitar la picada de l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós.
No tindran cap part metàl·lica a l'exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la
pinça de soldar.
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es
faran servir les pantalles de cap de tipus regulables.
Característiques dels vidres de protecció:
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d'enlluernament, les ulleres seran de color o portaran
un filtre per a garantir una absorció lumínica suficient
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i entelament,
el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d'acer, tipus
sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit
- Treballs de percussió
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats
Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert
i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o aparells
individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mides generals d'aïllament i
insonorització que calgui adoptar.
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los,
d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars.
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra soroll,
de goma, plàstic, cera mal·leable o cotó.
Les proteccions de l'aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant la
compatibilitat dels diferents elements.
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI:
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents riscos:
- Pols, fums i boires
- Vapors metàl·lics i orgànics
- Gasos tòxics industrials
- Monòxid de carboni
- Baixa concentració d'oxigen respirable
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguin existir
riscos d'intoxicació per gas o d'insuficiència d'oxigen
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre's pols
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc de
fuites del fluid frigorífic
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l'ambient una concentració
mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca ventilació
i alta concentració de tòxics en suspensió.
Els filtres mecànics s'hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre que
el seu ús i nivell de saturació dificulti notablement la respiració. Els filtres químics seran
reemplaçats després de cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin
l'any.
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al risc,
per la ingestió de llet o qualsevol altra solució "tradicional".
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en funció de les següents
activitats:
- Treballs de soldadura
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc.
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins
- Treballs amb risc elèctric
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets
seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al
treballador.
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom,
teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada,
etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar.
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Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries
plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han estat fabricats.
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador
de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat:
- Calçat de protecció i de seguretat:
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres.
- Treballs en bastides
- Obres de demolició d'obra grossa
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge
- Construcció de sostres
- Treballs d'estructura metàl·lica
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes
- Treballs de transformació de materials lítics
- Manipulació i tractament de vidre
- Revestiment de materials termoaïllants
- Prefabricats per a la construcció.
- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:
- Construcció de sostres
- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes
- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de masses
en fusió:
- Soldadors
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb
reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió.
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat
de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment tractat i s'haurà de substituir el cosit
per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis.
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir
la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres
i realització d'estructures o enderrocs.
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant sense
cap element metàl·lic.
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetrà desfer-se'n
ràpidament del calçat, davant l'eventual introducció de partícules incandescents.
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs que
existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres,
etc. serà recomanable l'ús de plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, simplement
col·locades a l'interior o incorporades en el calçat des d'origen.
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de polaines
de cuir, cautxú o teixit ignífug.
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de defensa
davant d'aquestes.
PROTECCIONS DEL COS:
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l'ús de cinturó
de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès).
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les
següents activitats:
- Treballs en bastides
- Muntatge de peces prefabricades
- Treballs en pals i torres
- Treballs en cabines de grues situades en altura
Aquests cinturons compliran les següents condicions:
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments
que comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des d'una alçada
de 5 m. o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes
mitjançant reblons
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies elèctriques,
com per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda
- La sirga d'amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre
Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La llargària
de la corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles.
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil, durant el temps
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que persisteixi el risc de caiguda d'alçada, estarà individualment assignat a cada usuari amb rebut
signat per part del receptor.
PROTECCIÓ DEL TRONC:
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les
activitats:
- Peces i equips de protecció:
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent
- Manipulació de vidre pla
- Treballs de rajat de sorra
- Treballs en cambres frigorífiques
- Roba de protecció anti-inflamable:
- Treballs de soldadura en locals exigus
- Davantals antiperforants:
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos.
- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents:
- Treballs de soldadura.
- Treballs de forja.
- Treballs de fosa i emmotllament.
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE:
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les
següents condicions:
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada
- Facilitat de ventilació
La superposició indiscriminada de roba d'abric entorpeix els moviments, per tal motiu és recomanable
la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics.
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents
característiques:
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada
- Facilitat de ventilació
- Que siguin visibles a temps pel destinatari
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats
en funció de les següents activitats:
- Treballs de muntatge elèctric
- Treballs de manteniment elèctric
- Treballs d'explotació i transport elèctric
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, faran
servir roba sense accessoris metàl·lics.
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota
resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques
i bosses per al trasllat.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat,
seguint les instruccions del fabricant.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut,
per un responsable delegat per l'emprador.
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com
a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir
de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat
o no utilitzat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20
de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología
y Seguridad Industrial.
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se
actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria
y Tecnología.

____________________________________________________________________________

H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL
H15 -

PROTECCIONS COL·LECTIVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
H1532581,H1533591,H15Z1001,H15Z2011.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats
de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a una energia
natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del
contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció.
S'han considerat els tipus de protecció següents:
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:
- Protecció de forats verticals amb vela de lona
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres
- Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta
- Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb mènsula i xarxes
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i sostre de fusta
- Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat
- Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè
- Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:
- Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura
- Barana de protecció a la coronació d'una excavació
- Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada
- Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol
- Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol
- Línia per a subjecció de cinturons de seguretat
- Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts
- Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i plataforma
- Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla
- Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes
- Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres
- Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres
- Topall per a descàrrega de camions en zones d'excavació
- Anellat per a escales de ma
- Marquesina de protecció accés aparell elevadors
- Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics
- Pantalla de protecció front al vent
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- Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol
- Elements de protecció en l'ús de maquinaria
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica
CONDICIONS GENERALS:
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als
treballadors exposats a l'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip,
Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests.
Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se
incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens.
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils dels
SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre
en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els
SPC.
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista
i el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o projectista del SPC indiquen
la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la realització d'alguna operació relacionada amb aquest,
es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions.
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment,
s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els
riscos als mínims possibles.
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que
comprometin l'eficàcia de la seva funció.
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element
perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin
una distància de seguretat suficient.
BARANES DE PROTECCIÓ:
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles de
permetre la caiguda de persones o objectes des d'una alçada superior a 2 m.
Ha d'estar constituïda per:
- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant.
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa
electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m.
- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada.
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si
i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal
d'1,5 kN/m.
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1,
col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants,
i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en construcció.
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre.
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que
caigués no es dones un cop amb l'estructura.
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm de
diàmetre.
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm.
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap
indicació. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix,
amb peces d'acer encastades als sostres.
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS:
S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les
possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la coberta.
L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d'objectes i
al pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la protecció no haurà de produir
una deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les adequades
al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers.
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista,
fabricant i/o subministrador.
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques adequades
a l'operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a la seguretat
dels treballadors.
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin
suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver aturat
l'activitat.
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Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions
es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses.
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels seus
components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions del fabricant.
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia preventiva
o hauran de prendre's les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús.
BARANES DE PROTECCIÓ:
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes d'alçada
mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció de protecció
col·lectiva.
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti a
una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no permeti
que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció per sobre
del terra).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad
y de salud en las obras de construcción.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad
y salud en los lugares de trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en
el Trabajo.
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la
Construcción, Vidrio y Cerámica.
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo
en la indústria de la construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la
edificación
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de
instalación.

____________________________________________________________________________

H6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES
H6A -

TANCAMENTS DE MALLES METÀL.LIQUES

H6AA - TANCAMENTS DE MALLA D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
H6AA2111.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de tanca mòbil de 2 m d’alçària, de malla d’acer, fixada a peus prefabricats de formigó i amb el desmuntatge inclòs.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació dels peus prefabricats de formigó
- Col·locació dels bastidors que formen la tanca
- Desmuntatge del conjunt
CONDICIONS GENERALS:
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La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos.
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.
Toleràncies d'execució:
- Distància entre els suports: ± 5 mm
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes i s'ha de mantenir l'aplomat
amb l'ajuda d'elements auxiliars.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

HG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
HG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
HG4243JD,HG42439H.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencia residual.
S’han contemplat els següents tipus:
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a interruptors automàtics
magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes.
Els interruptors que admetin la regulació d’algun paràmetre han d’estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la
DT.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’una caixa o armari. L’interruptor s’ha de subjectar pel mecanisme de
fixació disposat per a tal fi.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l’interruptor automàtic amb els conductors que formen part del mateix bloc. Queda
expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions.
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Ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’una caixa o armari. L’interruptor s’ha de subjectar pel mecanisme de
fixació disposat per a tal fi.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l’interruptor automàtic amb els conductors que formen part del mateix bloc. Queda
expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions.
Quan es col·loca a pressió ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’una caixa o armari. En aquest cas,
l’interruptor s’ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
Quan es col·loca adossat a l’interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d’estar feta amb els borns de connexió que
incorpora el mateix bloc diferencial.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels reglaments.
No s’ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors estan sense tensió.
S’han d’identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de l’interruptor.
S’ha de comprovar que les característiques de l’aparell corresponen a les especificades a la DT
S’ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección
contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección
contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.

____________________________________________________________________________

HG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
HGD -

ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
HGD1222E.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny.
S'han considerat els elements següents:
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- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i connexionat
CONDICIONS GENERALS:
Ha d’estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves d’inspecció i control.
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra mitjançant
cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc.
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes
electroquímics.
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim, igual a la seva longitud.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació.
Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

____________________________________________________________________________

HM - INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
HM3 -

EXTINTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
HM31161J.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació del suport al parament.
- Col·locació de l'extintor al suport.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible.
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 50 mm
- Horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control
per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.

____________________________________________________________________________

HQ - EQUIPAMENTS
HQU -

EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA

HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
HQU1A20A,HQU1521A,HQU1H23A,HQU1XM3A,HQU1E350,HQU1B330,HQU1D390.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel personal d’obra, durant el temps de la
seva execució, en condicions de salubritat i confort.
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes modulars prefabricades, per a la seva
utilització majoritàriament assumida en el sector.
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors (contractats + subcontractats +
autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les instal·lacions del personal, s’ha d'estudiar la
possibilitat de poder incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera que tot el
personal que hi participi pugui gaudir d’aquests serveis, descomptant aquesta prestació del pressupost de Seguretat assignat al
Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts.
Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” d’aquest tipus d’implantació per al personal,
les característiques, superfícies habilitades i qualitats, es correspondran amb les habituals i comunes a les restants partides
d’una obra d’edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent al de les edificacions socials de protecció oficial, havent-se de
realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i Salut de l’obra.
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ:
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, en
les condicions d’utilització, manteniment i amb l’equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les mateixes prestacions
que la llei estableix per a tot centre de treball industrial.
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a utilitzar els esmentats serveis,
sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal d’utilització, les condicions d’ordre i
neteja habituals del seu entorn quotidià.
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients d’escombraries i la seva retirada, així
com el manteniment d’ordre, neteja i equipament de les casetes provisionals del personal d’obra i el seu entorn d’implantació.
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de riscos higiènics o infeccions
produïdes per bactèries, animals o paràsits.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater.
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat,
seguint les instruccions del fabricant o llogater.
Per ordre d’importància, prevaldrà el „Manteniment Predictiu“ sobre el „Manteniment Preventiu“ i aquest sobre el „Manteniment
Correctiu“ (o reparació d’avaria).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS:
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es comptabilitzaran per amortització temporal, en forma
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de Lloguer Mensual (intern d’empresa si les casetes són propietat del contractista), en funció d’un criteri estimat de necessitats
d’utilització durant l’execució de l’obra.
Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum de treballadors simultanis
presents a cada fase d’obra.
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares
de trabajo.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las
obras de construcción.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo,
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el
trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y
Cerámica.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la
construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación

____________________________________________________________________________

HQ - EQUIPAMENTS
HQU -

EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA

HQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
HQU22301,HQU25201,HQU27502,HQU2E001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Armaris amb porta, pany i clau.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
L'armari ha de quedar recolzat al paviment.
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
El pany ha d’obrir i tancar correctament.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Un cop col·locat l’armari, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________
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P - PARTIDES D'OBRA
P430- -

BIGA FUSTA LAMINADA

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'elements estructurals amb perfils de fusta serrada, fusta laminada o fusta
contralaminada, utilitzats directament o formant peces compostes.
S'han considerat els elements següents:
Bigues
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formació d'elements estructurals nous:
Preparació de la zona de treball
Replanteig i marcat dels eixos
Col·locació i fixació provisional de la peça
Aplomat i anivellació definitius
Execució de les unions, en el seu cas
Comprovació final de l'aplomat i dels nivells
CONDICIONS GENERALS:
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per
la DF.
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició
a l'obra.
El tipus d'unió i els materials utilitzats per a la unió han de ser els indicats a la DT. En el
seu defecte cal verificar que son capaços de resistir sense deformacions els esforços als que estaran
sotmesos, d'acord amb les indicacions de l'apartat 8 del "Documento Básico SE-M Estructuras de
Madera".
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions,
tipus de fusta, escairades i elements d'unió, s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.
Els recolzaments de bigues i encavallades s'ha de fer sobre superfícies horitzontals.
Els extrems dels pilars, bigues i biguetes han de restar separats dels paraments, per tal d'evitar
podriments.
La separació dels perfils de fusta als paraments d'obra ha de ser de 15 mm coma mínim, per tal de
permetre la ventilació de la fusta.
Cal que hi hagi un material que impedeixi el pas d'humitat als recolzaments de la fusta sobre les
bases.
La cara superior i les testes dels elements de fusta que restin exposats a la intempèrie, cal que
estiguin protegits de l'acció de la pluja, amb elements que permetin la ventilació.
Toleràncies d'execució:
Fusta laminada: les dimensions i desviacions admissibles respecte a les mides nominals han de complir
els límits segons la norma UNE EN 390.
Corbament de columnes i bigues mesurada al punt mig del tram:
Fusta laminada: 1/500 de la llargada del tram
Fusta massissa: 1/300 de la llargada del tram
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats
per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.
La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol
modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols
de taller.
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu
que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda.
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements
de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva.
No s'han de forçar les peces per a realitzar les unions.
Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà
en els Plànols i Plec de Condicions Tècniques Particulars la forma en què s'ha fet i els medis de
comprovació i mesura.
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte,
rebran les capes de vernís o pintura, si està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació
de la DF i abans del muntatge.
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La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin
dues o més peces.
Després de perforar les peces s'han de separar per a eliminar les rebaves.
El cargols d'una unió s'han de collar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels
situats al centre, i s'acabaran de collar en una segona fase.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats
acceptades prèviament i expressament per la DF.
El volum de les peces compostes es la suma dels volums de cada un dels seus perfils, llargària x
secció teòrica, incloent la llargària dels encaixos i solapaments.
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 Madera DB-SE-M.
UNE-EN 1194:1999 Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Clases resistentes y
determinación de los valores característicos.
UNE-EN 408:2004 Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada para uso
estructural. Determinación de algunas propiedades físicas y mecánicas.
ETA-06/0138 KLH solid wood slabs

____________________________________________________________________________

P9H5- -

PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum asfàltic, granulats
amb granulometria continua, pols mineral, i eventualment additius, de manera que totes les
partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, fabricada,
col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO
Realització del tram de prova i aprovació d'aquest per la DO
Comprovació de la superfície d'assentament
Extensió de la mescla
Compactació de la mescla
Execució de junts de construcció
Protecció del paviment acabat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als
valors següents:
Capes de gruix >= 6 cm: 98%
Capes de gruix < 6 cm: 97%
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG-3/75 MD-11/00/(FOM 2523/2014),
obtingut segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3 ha de complir els valors de les taules
542.14.a o 542.14.b del PG-3.
En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE-EN 13036-1)
i la resistència al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o mes grans que els
valors de la taula 542.15 del PG 3.
Toleràncies d'execució:
Amplària del semiperfil: No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques
Nivell de les capes intermitges i de rodadura: ± 10 mm
Nivell de la capa base: ± 15 mm
Gruix de la capa: No s'admeten gruixos inferiors al teòrics
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de
compactació, ha de complir les especificacions de l'article 542.4 del PG-3.
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S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització del
tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula
de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els
mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts
als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de control.
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la
temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre fos
inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades o a taulers
d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de compactació
obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de precipitacions atmosfèriques.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se
té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta
superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans
de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat
als articles 510 i 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o
d'adherència, que ha de complir l'especificat en els articles 530 ó 531 del PG-3.
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni,
s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els sobrants de lligant i segellar les zones massa
permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. Es comprovarà especialment que
transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments aplicats, no queden restes
d'aigua a la superfície. També, si ha passat mol temps des de la aplicació, es verificarà que la
seva capacitat d'unió amb la mescla bituminosa no ha disminuït de forma perjudicial; en caso
contrari, el Director de las Obres podrà ordenar la execució d'un reg d'adherència addicional.
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la
major continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha d'estudiar
per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera
es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha d'executar un junt
longitudinal.
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme,
sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant
i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades a l'epígraf
542.7.2 del PG 3.
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a
la producció de la central de fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, es
comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota d'aquesta,
no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en cas contrari
cal executar un junt transversal.
En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb superfícies
a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzarà la extensió de qualsevol capa bituminosa a ample
complet, treballant si fos necessari amb 2 o mes estenedores lleugerament desfasades, evitant junts
longitudinals. A la resta de situacions, desprès d'haver estes i compactat una franja, s'estendrà
la següent mentre la vora de la primera estigui encara calenta i en condicions de ser compactada;
en caso contrario, s'executarà un junt longitudinal.
La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram de
proves fins que se assoleixi la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. S'haurà de fer a la
temperatura mes alta possible sense superar la màxima prescrita a la fórmula de treball i sense
que es produeixin desplaçaments de la mescla estesa, i es continuarà, mentre la mescla estigui en
condicions de ser compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la mínima prescrita a la
fórmula de treball.
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles
bituminoses amb addició de cautxú, es continuarà obligatòriament el procés de compactació fins que
la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara que s'hages
assolit prèviament la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1.
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de la
mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de
compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim.
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis
de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han
de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís,
humits.
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades
quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin desplaçades a un mínim de
15 cm un de l'altra.
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos
Pàgina: 198

19014u Paes Vorera Poligon Ferreria

superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta franja
s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical. Se li ha d'aplicar
una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons l'article 531 del PG 3, deixant trencar
l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent franja contra
ella.
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de disposar
els recolzaments necessaris per als elements de compactació.
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en tot
el seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. En aquest
cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta assoleixi la
temperatura ambient.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions tipus
especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de
control de cada lot.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra
de la capa subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme,
de la Instrucción Técnica de Carreteras.
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
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
(PG-3).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d'un
tram de prova, per comprovar:
La fórmula de treball
Els equips proposats pel contractista
La forma específica d'actuació dels equips
La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ
En l'execució d'una capa:
Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la temperatura
ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferència
Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del granulat
es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat superiors, al menys un cop al
dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors següents:
500 m de calçada
3.500 m2 de calçada
la fracció construïda diàriament
Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors
Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN
13108-20
Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació
Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les
mostres de les provetes
Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi el
DO, sobre les mostres de les provetes
Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO
Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats
Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors
El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors
La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris
Nombre de passades de cada compactador
Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els
següents criteris:
500 m de calçada
3.500 m2 de calçada
la fracció construïda diàriament
Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per determinar:
Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de l'annex
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B de l'UNE-EN 13108-20
Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382
Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la seva execució
i abans d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, i epígraf 542.9.4 del PG 3
En capes de rodadura:
Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot triat
aleatoriament
Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la obra, abans
de la posada en servei.
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.
Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas d'incompliment
d'algun dels paràmetres de control son els indicats a l'epígraf 542.10 del PG 3.

____________________________________________________________________________

P9L1- -

REG AMB LLIGANT HIDROCARBONAT

Plec de condicions
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.
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:
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En els casos en què sigui necessari, el granulat de cobertura ha de tenir una distribució uniforme.
El granulat utilitzat, en el seu cas, serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueig o una barreja
de totes dues i estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes.
Ha de complir, a més, les següents condicions:
% material que passa pel tamís 4 mm, segons UNE-EN 933-2: 100 %
% partícules inferiors al tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2: < 15 %
Equivalent de sorra per a la fracció 0/4 de l'àrid, segons Annex A UNE-EN 933-8: > 40
Plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: No plàstic
La dotació del granulat de cobertura:
La mínima necessària per a absorbir l'excés de lligant o per a garantir la protecció del reg sota
l'acció del trànsit.
En tots els casos: < = 6 l/m2, > = 4 l/m2.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans d'efectuar el reg es comprovarà que la superfície a regar estigui neta i sense matèria solta.
Es protegiran els elements constructius o accessoris de l'entorn, perquè quedin nets una vegada
aplicat el reg.
Es suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o en cas de pluja.
Aquest límit es podrà reduir a 5°C quan la temperatura ambient tendeixi a augmentar i la DF ho
autoritzi.
Es comprovarà que la superfície a regar compleix les condicions especificades per a la unitat d'obra
corresponent, en cas contrari s'efectuaran les correccions necessàries segons les indicacions de
la DF.
S'aplicarà l'emulsió amb la dotació i temperatura aprovada per la DF.
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 farà 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 farà per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada
per la DF .
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
DOTACIÓ EN KG/M2:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
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
(PG-3).
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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.
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 fresarà 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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Article 5219E. - SAULO SOLID - Paviment de Terra amb molt alta
estabilització, d’aportació, en places, camins i vies verdes

5219.2.1. Conglomerant.
El conglomerant a utilitzar serà un compost que no contingui derivats del petroli, ciments inferiors al 2%, calç
inferior al 6%, ni cap element químic no prominent de l’economia circular)
El principi d'enduriment, segons la UNE-EN 196-3, no podrà tenir lloc abans de les dues hores (2 h). No obstant
això, si l'estabilització es realitzés amb temperatura ambient superior a trenta graus Celsius (30ºC), el principi
d'enduriment determinat amb aquesta Norma, però realitzant els assaigs a una temperatura de quaranta més
menys dos graus Celsius (40 ± 2ºC), no podrà tenir lloc abans d'una hora (1 h).

5219.1. Definició
Sota el nom SAULO SOLID es defineix un paviment de de terra amb molt alta estabilització, amb àrids naturals
d’aportació idonis, per a camins, places, passeigs, vies verdes i tot espai que es vulgui mantenir amb un aspecte
natural.
La molt alta estabilització s’aconsegueix mitjançant la mescla en planta, totalment homogènia i uniforme, de l’àrid
d’aportació amb un conglomerant ecològic lliure de C02 en la seva fabricació, aigua i additius naturals. Aquesta
mescla s’estén amb un gruix uniforme sobre la base adequada existent i es compacta.
Aquesta molt alta estabilització té per objecte el seu ús com a paviment, amb una total minimització de la erosió,
augmentant la seva resistència a la compressió, a la abrasió i no necessitar manteniment en molts anys,.
L'execució d'aquest sòl amb molt alta estabilització, amb terres d’aportació, en camins i vies verdes inclou les
següents operacions:
• Selecció de les terres més adients a nivell de composició i de tonalitat (al definir un paviment de TERRA,
no s’accepten àrids reciclats, reciclat de vidre o de siderúrgia)
• Segons el tipus de terra seleccionada, cal realitzar un treball de garbellat i/o mescla amb altres terres
naturals que ajudin a aconseguir la coloració i els percentatges de minerals i granulometria adequats per
aconseguir aquesta alta resistència.
• Determinació de la humitat natural del àrid aportat, per comparar-la amb la humitat optima de piconatge
que s’haurà estudiat prèviament.
• Calibratge de la planta mescladora-dosificadora pel que fa a percentatge de humitat a afegir al àrid,
percentatge de conglomerant per m3 i percentatge de additiu.
• Mescla prèvia dels additius amb aigua per la seva perfecta dissolució.
• Fabricació de la mescla amb la planta mescladora-dosificadora, lo més proper possible al lloc a
pavimentar i trasllat immediat de la mescla al lloc d’estesa.
• Estesa del gruix definit utilitzant una estenedora sobre cadenes amb regle vibradora.
• Compactació. Amb corró metàl·lic i corró pneumàtic
• Curat amb additius superficials amb base a la climatologia de l’execució
• Possibilitat de fer tall per juntes de dilatació.
Segons els gruixos aplicats i les dosificacions de conglomerant s'estableixen tres tipus de sòls estabilitzats “in
situ” en aparcaments, camins i vies verdes:
- Sòls estabilitzats d’aportació per a us de vianants.
- Sòls estabilitzats d’aportació amb ús esporàdic de turismes i vehicles agrícoles.
- Sòls estabilitzats d’aportació amb trànsit esporàdic possible de camions lleugers i maquinària agrícola.

5219.2. Conglomerant Ecològic
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici del establert al Reial Decret 1630/1992
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9.
Independentment d’això, s'estarà a més en tot cas, a allò disposat en la legislació vigent en matèria ambiental, de
seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de la construcció.

5219.2.2. Sòl
Els materials que es vagin a estabilitzar amb conglomerant ecològic i additius naturals estabilitzadors seran sòls
d’aportació tipus subbase natural amb granulometria 0/12 mm., CBR superior a 30 i amb contingut baix d’argila i
de matèria orgànica.
5219.2.2.1. Matèria orgànica
La terra vegetal no ha de superar el 20%
5219.2.2.2. Granulometria
El percentatge de fins inferiors a 80 micres ha d’estar entre el 8 i el 26%
5219.2.2.3. Plasticitat
Els sòls d’aportació que es vagin a estabilitzar en camins rurals i vies verdes tindran un índex de plasticitat (IP)
<15 i un Límit Líquid <40.

5219.2.3. Aigua
L'aigua complirà les prescripcions de l'Article 280 d'aquest Plec.

5219.2.4. Additius estabilitzadors
Els additius estabilitzadors s’aplicarà en un percentatge de 1 kg/m3 de terra.
Serà una mescla molta de sals i silicats naturals en estat sòlid (42% Silicat de sodi, 19% carbonat de sodi, 30%
clorur de potassi i 9% sodi tri-polifosfat en pols).
L’empresa executora disposarà d’equipament mecànic que garanteixi fer aquesta dosificació de manera
homogènia per el que es exigible que disposi d’un protocol d’aplicació certificat.
Aquesta formulació es imprescindible per aconseguir la durada de la estabilització en el temps.

5219.3. Tipus i composició del sòl estabilitzat
Aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars defineix el tipus i la composició del sòl estabilitzat segons el
gruix de la capa i l’ús de la via.
El contingut de conglomerant, la capacitat de suport i la densitat hauran de complir allò indicat en la Taula 5219.1.

Taula 5219.1 Especificacions del sòl estabilitzat in situ en camins rurals i vies verdes

En zones tals que per la seva reduïda extensió i/o accés i/o amplada, la seva pendent o la seva proximitat a obres
de pas o de drenatge, a murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip descrit, s'empraran els mitjans
adequats a cada cas, de manera que les característiques obtingudes no difereixin de les exigides en les altres
zones, sempre amb el vist i plau de la direcció facultativa.

Gruix (cm)
Característica

Unitat

Norma

Vies
verdes

Vies verdes amb ús
esporàdic de turismes i
vehicles agrícoles

Camins amb trànsit
de camions lleugers i
maquinària agrícola

6-10

12-15

20

≥ 200

≥ 220

≥ 240

Contingut de conglomerant

Kg/m3

Tensió per Compressió
simple, a 7 dies(*)

MPa

NLT-305

≥ 4.0

≥ 4.6

≥ 5.3

Resistència a Compressió
simple

MPa

NLT-305/90

>6.0

>7.0

>8.5

Densitat (Próctor modificat)

% de la
densitat
màxima

UNE 103501

≥ 95

≥ 95

≥ 95

Càrrega a 7 dies (*)

Tn

NLT-310

≥ 8.3

≥ 8.5

≥ 8.5

Resistència al desgast per
abrasió

mm.

UNE-EN 1339
annex G

< 28

< 26

< 26

(*) Per a la realització d'aquests assaigs, les provetes es compactaran, segons la NLT-310, amb la densitat especificada en la fórmula de
treball.

El sòl estabilitzat d’aportació en camins i vies verdes haurà de tenir un termini de treballabilitat, d'acord amb la
UNE 41240, tal que permeti completar la compactació d'una franja abans que hagi finalitzat aquest termini en la
franja adjacent estabilitzada prèviament, no podent ser inferior a l'indicat en la Taula 5219.2.
Taula 5219.2

Termini màxim de treballabilitat (tpm) del sòl estabilitzat in situ en places, aparcaments,
camins rurals i vies verdes
Tipus d’obra

tpm (minuts) (UNE 41240)

Amplada completa

120

Per franges

140

La planta per a la fabricació de la mescla tindrà un mesclador amb alimentació mesurada d'aigua i dosificació
ponderal del conglomerant. L'equip haurà d'estar proveït d'un dosificador–distribuïdor de beurada, així com de
control automàtic programable de dosificació, que permeti adequar les dosificacions a la fórmula de treball
corresponent, segons el tipus de capa que es vagi a aplicar, amb les toleràncies fixades en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars.
Tots els compactadors hauran de ser autopropulsats, tenir inversors del sentit de la marxa d'acció suau i estar
dotats de dispositius per a mantenir-los humits en cas necessari. La composició de l'equip de compactació es
determinarà en el tram de prova, i haurà d'estar compost com a mínim d'un (1) compactador vibratori de corró
metàl·lic i d'un (1) compactador de pneumàtics.
El compactador vibratori disposarà d'un corró metàl·lic amb una càrrega estàtica sobre la generatriu no inferior a
tres-cents newtons per centímetre (300 N/cm) i capaç d'arribar a una massa de almenys 3 tn. amb amplituds i
freqüències de vibració adequades. El compactador de pneumàtics tindrà una massa de 3,5 a 5 tn.
Els compactadors de corrons metàl·lics no presentaran solcs ni irregularitats en ells. Els compactadors vibratoris
tindran dispositius automàtics per a eliminar la vibració en invertir el sentit de la marxa.
Els de pneumàtics tindran rodes llises, en nombre, mida i configuració tals que permetin el solapament de les
petjades de les davanteres amb les del darrere.
La Direcció d’Obra aprovarà l'equip de compactació que es vagi a emprar, la seva composició i les
característiques de cadascun dels seus components, que seran les necessàries per a aconseguir una densitat
adequada i homogènia del sòl estabilitzat en tot el seu gruix, sense produir enrotllaments.
En els llocs inaccessibles per als equips de compactació normals, s'empraran altres de grandària i disseny
adequats a la tasca que es pretengui realitzar.

5219.5. Execució de les obres

5219.4. Equip necessari per a l’execució de les obres
Es seguirà, en tot cas, allò disposat en la legislació vigent en matèria ambiental, de seguretat i salut i de transport
referent als equips emprats en l'execució de les obres.
No es podrà utilitzar en l'execució dels sòls estabilitzats d’aportació en camins i vies verdes cap equip que no hagi
estat prèviament aprovat per la Direcció d’Obra, després de l'execució del tram de prova.
Per a l'execució dels sòls estabilitzats d’aportació en camins i vies verdes s'hauran d'emprar equips mecànics.
Aquests equips seran:
1. Planta mòbil mescladora-dosificadora amb sistema de calibratge i emissor d’informe mescla executada.
2. Vehicles per el trasllat de la mescla fins l’equip d’estesa
3. Equip d’estesa format per una estenedora d’asfalt sobre cadenes amb regle vibrador.
4. Corró metàl·lic de 3 a 5 tn.
5. Corró pneumàtic de 3 a 5 tn.
6. Equipament de calibratge mescla
7. Placa vibrant autoreverse 70/120 kg.

Es fonamental que l’equip humà tingui amplia experiència contrastada en aquest tipus d’obra, per el que sempre
es prioritzarà l’empresa que disposi de un procediment d’execució certificat.
En cas de que els operaris del equip destinat a l’execució no puguin demostrar experiència contrastada, la
direcció facultativa te de rebutjar-lo.
Amb un previ de 35 dies a l’inici de l’execució dels paviments previs, es tindrà de demostrar a la direcció
facultativa de que es disposa dels lligams i additius prescrits, subministrats per una empresa productora amb
certificació CE.
5219.5.1. Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball
L'estabilització de sòls amb àrids d’aportació en camins i vies verdes no es podrà iniciar mentre que la Direcció
d’Obra no hagi aprovat la corresponent fórmula de treball, previ estudi en laboratori i comprovació en el tram de
prova, la qual haurà d'assenyalar, com a mínim:

• La dosificació mínima de conglomerant referida al volum de sòl sec i, si s’escau, per metre quadrat (m2)
de superfície, la qual no haurà de ser inferior a la mínima fixada en la Taula 5219.1.

• El contingut d'humitat, segons la UNE 103300, del sòl immediatament abans de la seva mescla amb el
•
•
•

conglomerant, i el de la mescla en el moment de la seva compactació.
La compacitat a obtenir, mitjançant el valor mínim de la densitat que haurà de complir allò fixat en la Taula
5219.1.
L'índex CBR a set dies (7 d) o la resistència a compressió simple a la mateixa edat, segons el tipus de sòl
estabilitzat, els valors del qual hauran de complir allò fixat en la Taula 5219.1.
El termini de treballabilitat, el valor del qual haurà de complir allò indicat en la Taula 5219.2.

Si la marxa dels treballs ho aconsellés, la Direcció d’Obra podrà modificar la fórmula de treball, a la vista dels
resultats obtinguts dels assaigs, però respectant la dosificació mínima de conglomerant, el valor mínim de l'índex
CBR o de la resistència a compressió simple, ambdós a set dies (7 d), i les altres especificacions fixades en
aquest Article per a la unitat acabada.
En tot cas, s'estudiarà i aprovarà una altra fórmula de treball, d'acord amb allò indicat en aquest apartat, cada
vegada que variïn les característiques del sòl a estabilitzar, o d'algun dels components de l'estabilització, o si
varien les condicions ambientals.
La tolerància admissible, respecte a la fórmula de treball, del contingut d'humitat del sòl estabilitzat en el moment
de la seva compactació, serà de dos punts (± 2 %) respecte a la humitat òptima definida en l'assaig Pròctor
modificat.
5219.5.2. Preparació de la superfície existent
El sòl existent, sobre el que es realitzarà l’aplicació d’un gruix d’àrid d’aportació estabilitzat, ha de complir les
característiques d’una base adequada per l’ús i la seva intensitat prevista a projecte.
S'haurà de comprovar, abans d'estendre l’aportació, que la superfície subjacent tingui la densitat exigida i les
rasants indicades en els plànols, amb les toleràncies establertes en aquest Plec.
Si en aquesta superfície existissin irregularitats que excedeixin de les esmentades toleràncies, es corregiran
d'acord amb les prescripcions de la unitat d'obra corresponent d'aquest Plec.

5219.5.5. Curat i protecció superficial
Dins la hora següent es procedirà a aplicar un additiu polvoritzat en superfície, especialment indicat per l’efecte de
curat.
En cas de pluges no es realitzarà el procediment.

5219.6. Tram de prova
Temps suficient per realitzar els assaigs necessaris, abans d'iniciar-se el paviment amb terres d’aportació, amb
molt alta estabilització, serà preceptiva la realització d'un tram de prova, que es realitzarà amb el gruix i la fórmula
de treball prescrits i emprant els mateixos mitjans que vagi a utilitzar el Contractista per a l'execució de les obres,
per a comprovar la fórmula de treball i el funcionament dels equips necessaris, especialment la planta de amasat i
la forma d'actuació de l'equip de compactació. Així mateix, es verificarà, mitjançant presa de mostres, la
conformitat del sòl estabilitzat amb les condicions especificades sobre humitat, gruix d'estabilització,
granulometria, contingut de calç o de conglomerant i els altres requisits exigits.
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o, en el seu defecte, la Direcció d’Obra fixarà la longitud del tram
de prova, que no podrà ser inferior a vint metres (20 m). La Direcció d’Obra determinarà si és acceptable la seva
realització com part integrant de la unitat d'obra definitiva.
A més, al començament de cada tram homogeni:

5219.5.3. Execució de la mescla
La planta mòbil dosificadora-mescladora automàtica haurà de comptar amb els dispositius necessaris per a
assegurar una correcta dosificació de l’aigua amb l’additiu, el percentatge establert de conglomerant, la resta
d’aigua definida per aconseguir la humitat òptima característica i els additius prescrits.
Si es detectessin segregacions, partícules sense mesclar, o diferències de contingut de conglomerant o d'aigua
en parts de la superfície estabilitzada, haurà de detenir-se el procés i realitzar les oportunes correccions fins a
solucionar les deficiències.

• Es comprovarà la uniformitat del gruix de l’aplicació.
• Es comprovarà i ajustarà la fórmula de treball obtinguda per a aquest tram.
Així mateix, durant l'execució del tram de prova s'analitzaran els aspectes següents:

• Correlació, si s’escau, entre els mètodes de control de la dosificació de conglomerant establerts en els
Plecs de Prescripcions Tècniques i altres mètodes ràpids de control.

El material estabilitzat no podrà romandre més de mitja hora (1/2 h) sense que es procedeixi a l‘inici de la seva
compactació.

• Correlació, si s’escau, entre els mètodes de control de la densitat i la humitat del àrid aportat, establerts

5219.5.4. Compactació i terminació de la superfície
En el moment d'iniciar la compactació, la mescla haurà d'estar estesa amb el seu gruix uniforme i el seu grau
d'humitat serà el corresponent al de l'òptima de l'assaig Pròctor modificat, amb les toleràncies admeses en
l'apartat 5219.5.1.

•
•
•

La compactació es realitzarà segons el pla aprovat per la Direcció d’Obra d'acord amb els resultats del tram de
prova. Es compactarà en una sola capa i es continuarà fins a arribar a la densitat especificada en l'apartat
5219.7.1.

•

•

en els Plecs de Prescripcions Tècniques i altres mètodes ràpids de control.
Es comprovarà en la mescla la precisió dels sistemes de dosificació del conglomerant, de l'aigua i dels
additius.
S'establiran les relacions entre humitat i densitat aconseguida.
S'establiran les relacions entre ordre i nombre de passades dels compactadors i la densitat aconseguida.
S'amidarà l’esponjament de la capa estabilitzada, per diferència dels gruixos abans de la disgregació i
després de la compactació.
Assaigs de la mescla, del piconat i de la capacitat portant

A la vista dels resultats obtinguts, la Direcció d’Obra definirà:

El procés complert des de la mescla del conglomerant amb l'aigua fins a la terminació de la superfície haurà de
realitzar-se dins del termini de treballabilitat de la mescla.

• Si és acceptable o no la fórmula de treball. En el primer cas es podrà iniciar l'execució de l'estabilització;

La compactació es realitzarà de manera contínua i uniforme. Si el procés complert d'execució, inclosa la mescla,
es realitza per franges, al compactar una d'elles s'ampliarà la zona de compactació perquè inclogui, almenys,
quinze centímetres (15 cm) de l'anterior. Haurà de disposar-se en les vores una contenció lateral adequada, o un
sobre ample que posteriorment s’eliminarà. Si la mescla es realitza amb dues màquines en paral·lel amb un
lleuger desfasament, es compactaran les dues franges alhora.

•

Els corrons hauran de dur la seva roda motriu del costat més proper a l'equip de mescla. Els canvis de direcció
dels compactadors es realitzaran sobre mescla ja compactada, i els canvis de sentit s'efectuaran amb suavitat.
Els elements de compactació hauran d'estar sempre nets i, si calgués, humits.

en el segon, haurà de proposar les actuacions a seguir (estudi d'una nova fórmula, correcció parcial de la
assajada, correccions en els sistemes de dosificació, etc.).
Si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. En el primer cas, aprovarà la seva forma
específica d'actuació; en el segon, el Contractista haurà de proposar nous equips o subcontractar una
empresa especialitzada que en disposi.

Les empreses que disposin de procediment d’aplicació certificat, aportaran aquest document que els i pot
permetre no haver d’executar el tram de prova, si els àrids a utilitzar ja els te protocol·litzats.

5219.7. Especificacions de la unitat acabada
5219.7.1. Resistència, densitat i capacitat de suport
La capacitat de suport, la resistència i la densitat del sòl estabilitzat d’aportació en camins i vies verdes hauran de
complir allò especificat en la Taula 5219.1, segons el tipus de sòl i la categoria d'esplanada que es pretengui
aconseguir.
Addicionalment, el valor del mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega de l'assaig de càrrega amb
placa (Ev2), segons la NLT-357, serà superior al valor especificat en la Taula 5219.3. La determinació haurà de
portar-se a terme transcorreguts vint-i-vuit dies (28 d) des de l'execució.
Taula 5219.3

Valor mínim del mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega en funció del tipus
de sòl estabilitzat

Tipus de sòl estabilitzat

Vies verdes

Vies verdes amb ús esporàdic de
turismes i vehicles agrícoles

Camins amb camions lleugers
i maquinària agrícola

EV2 (MPa)

450

500

550

La Direcció d’Obra podrà autoritzar la substitució de l'assaig descrit en la NLT-357 per altres procediments de
control sempre que es disposi de correlacions fiables i contrastades entre els resultats d'ambdós assaigs.
5219.7.2. Terminació, rasant, amplària i gruix
La superfície de la capa estabilitzada acabada haurà de presentar un aspecte uniforme, exempt de segregacions i
d'ondulacions i amb els pendents adequats.
La rasant de la superfície acabada no haurà de superar a la teòrica en cap punt, ni quedar per sota d' ella, en més
de trenta mil·límetres (30 mm).
En tots els semi perfils es comprovarà l'amplària de la capa estabilitzada, que en cap cas haurà de ser inferior, ni
superar en més de deu centímetres (10 cm), a l' establerta en els Plànols de seccions tipus.
El gruix de la capa no haurà de ser inferior en cap punt al previst per a ella en els Plànols de seccions tipus; en
cas contrari es procedirà segons l'apartat 5219.10.3.

5219.8. Limitacions de l’execució
Excepte autorització expressa de la Direcció d’Obra, no es permetrà l'execució de l'estabilització amb àrid
d’aportació:

• Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui superior als trenta-cinc graus Celsius (35º)
• Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a dos graus Celsius (2º) o existeixi previsió de
gelades. La Direcció d’Obra podrà baixar aquest límit, a la vista dels resultats de compactació obtinguts.

• Quan es prevegin o produeixin precipitacions atmosfèriques intenses.

5219.9. Control de qualitat
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o en el seu defecte la Direcció d’Obra, fixarà, per a cada cas, el
mètode de control, grandària del lot i el tipus i el nombre d'assaigs a realitzar. També s'establiran els mètodes
ràpids de control que es puguin utilitzar i les condicions bàsiques d'utilització.

La realització dels assaigs in situ i la presa de mostres es realitzarà en punts prèviament seleccionats mitjançant
mostreig aleatori, tant en sentit longitudinal com transversal; de tal forma que hi hagi almenys una presa o un
assaig per cada hectòmetre (1/hm).
5219.9.1. Control d'execució
Es prendrà diàriament un mínim de dos (2) mostres del sòl abans de mesclar-lo amb el conglomerant, una al matí
i una altra a la tarda, sobre les quals es determinarà la seva humitat natural, segons la UNE 103300. Si l’empresa
disposa d’equip manual de mesura, aquest substituirà les mostres.
Es controlarà diàriament la dotació de conglomerant utilitzada mitjançant el pesatge de safates metàl·liques o
altres dispositius similars col·locats sobre la superfície.
Per cada lot dels definits en 5219.9.2, es prendran cinc (5) mostres aleatòries del sòl recentment mesclat amb la
amb el conglomerant i la mescla d’aigua amb l’additiu sobre les quals es determinarà l'índex CBR a set dies (7 d),
segons la UNE 103502, o la resistència a compressió simple, segons la NLT-305. En ambdós casos, les provetes
es confeccionaran segons el procediment descrit en la NLT-310, amb la densitat exigida en obra.
Per cada deu mil metres quadrats (10.000 m2) de sòl estabilitzat o una (1) vegada a la setmana, si s'estabilitzés
una quantitat menor, es realitzarà un assaig Pròctor modificat de la mescla, segons la UNE 103501.
La Direcció d’Obra podrà reduir la freqüència d'assaigs a la meitat (1/2) si considerés que els materials són
suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada (apartat 5219.9.2) s'haguessin
aprovat deu (10) lots consecutius.
Es realitzaran determinacions d'humitat i de densitat en emplaçaments aleatoris, amb una freqüència mínima de
tres (3) per cada lot dels definits en 5219.9.2. En el cas que s’utilitzin sondes nuclears o altres mètodes ràpids de
control, aquests hauran estat convenientment contrastats i calibrats en la realització del tram de prova, amb els
assaigs de determinació d'humitat natural, segons la UNE 103300, i de densitat in situ, segons la UNE 103503.
Sense perjudici d’això serà preceptiu que el calibratge i contrast d'aquests equips amb els assaigs de les UNE
103300 i UNE 103503 es realitzi periòdicament durant l'execució de les obres, en terminis no inferiors a quinze
dies (15 d), ni superiors a trenta dies (30 d). En aquest cas, les determinacions de la humitat i densitat es faran,
com a mínim, una vegada cada dos-cents metres quadrats (200 m2).
En cas que les densitats obtingudes fossin inferiors a les especificades es prosseguirà el procés de compactació
fins a arribar als valors prescrits, el que només seria possible en el cas de les estabilitzacions amb conglomerant
si s'estigués dintre del termini de treballabilitat.
Durant l'execució de les obres es comprovarà amb la freqüència necessària, segons el parer de la Direcció
d’Obra:

•
•
•
•

La temperatura i la humitat relativa de l'aire mitjançant un termohigrògraf registrador.
El gruix estabilitzat, mitjançant un punxó graduat o altre procediment aprovat per la Direcció d’Obra.
La humitat del sòl mitjançant un procediment aprovat per la Direcció d’Obra.
La composició i forma d'actuació de l'equip utilitzat en l'execució de l'estabilització, verificant:
o
o
o
o
o
o

Que el nombre i el tipus dels equips siguin els aprovats.
Si s’escau, el funcionament dels dispositius de mescla, humectació, neteja i protecció.
El llast i el pes total dels compactadors.
La pressió d'inflat en els compactadors de pneumàtics.
La freqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris.
El nombre de passades de cada equip, especialment dels compactadors.

5219.9.2. Control de recepció de la unitat acabada
Es considerarà com lot de recepció, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els quatre
(4) criteris següents a la capa de sòl estabilitzat in situ en camins rurals i vies verdes:

•
•
•
•

Cinc-cents metres (500 m) de via o camí.
Mil cinc-cents metres quadrats (1.500 m2) de via o camí.
La fracció construïda diàriament.
La fracció construïda amb el mateix material, de la mateixa procedència i amb el mateix equip i
procediment d'execució.

S'assignaran a cada lot de recepció les provetes fabricades durant el control d'execució que li corresponguin.
En els punts on es realitzi el control de la compactació, es determinarà el gruix de la capa de sòl estabilitzat in situ
en camins rurals i vies verdes.

5219.10.3. Gruix
El gruix mig obtingut no haurà de ser inferior a l'especificat en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o en
els Plànols de seccions tipus. No més de dos (2) individus de la mostra assajada del lot presentaran resultats que
baixin d’allò especificat en un deu per cent (10%).
En el cas que el gruix mig obtingut sigui inferior a l'especificat, es procedirà de la següent manera:

• Si el gruix mig obtingut fora inferior al vuitanta per cent (80 %) de l'especificat, s'aixecarà la capa de sòl
•

estabilitzat corresponent al lot controlat i es reposarà, amb un material acceptat per la Direcció d’Obra,
per compte del Contractista, al seu càrrec.
Si el gruix mig obtingut fora superior al vuitanta per cent (80 %) de l'especificat, es podrà admetre sempre
que es compensi el minvament de gruix amb el gruix addicional corresponent en la capa superior per
compte del Contractista, al seu càrrec.

Es compararà la rasant de la superfície acabada amb la teòrica establerta en els Plànols del Projecte, a l'eix,
angles de peralt si existissin, i vores de perfils transversals la separació dels quals no excedeixi de la meitat de la
distància entre els perfils del Projecte.
En tots els semiperfils es comprovarà l'amplària de la capa.

No es permetrà en cap cas el recreixement en capa de menys de 6 cm.

5219.10. Criteris d’acceptació o rebuig

5219.10.4. Rasant
Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i la teòrica establerta en els Plànols del Projecte no
excediran de les toleràncies especificades en l'apartat 5219.7.2, ni existiran zones que retinguin aigua.

5219.10.1. Densitat
Per cada lot, la densitat mitja obtinguda no haurà de ser inferior a l'especificada en la Taula 5219.1 i no més de
dues (2) mostres podran presentar resultats individuals inferiors en dos (2) punts percentuals a la densitat
especificada.
Els assaigs de determinació de la humitat tindran caràcter indicatiu i no constituiran, per si sols, base per a
l'acceptació o el rebuig.
En el cas que la densitat mitja obtinguda fora inferior al valor especificat en la Taula 5219.1, es procedirà de la
següent manera:

• Si la densitat mitja fos inferior en tres punts percentuals (3%) a la densitat especificada per a cada tipus
•

de material en la Taula 5219.1, s'aixecarà la capa de sòl estabilitzat corresponent al lot controlat i es
reposarà, amb un material acceptat per la Direcció d’Obra, per compte del Contractista, al seu càrrec.
Si la densitat mitja obtinguda no fos inferior en tres punts percentuals (3%) a l'especificada, s'aplicarà una
penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa de sòl estabilitzat corresponent al lot controlat.

Quan la tolerància sigui depassada per defecte i no existeixin problemes d‘entollament, la Direcció d’Obra podrà
acceptar la superfície sempre que la capa superior a ella compensi el minvament amb el gruix addicional
necessari, sense increment de cost per a la propietat. Quan la tolerància sigui depassada per excés, aquest es
corregirà per compte del Contractista, al seu càrrec, sempre que això no suposi una reducció del gruix de la capa
per sota del valor especificat en els plànols.

5219.11. Amidament i abonament
Els sòls estabilitzats s’amidaran per metres quadrats (m2) de superfície realment estabilitzada, mesurat sobre els
plànols de Projecte.
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article.
No seran d'abonament els escreixos laterals.

5219.10.2. Resistència
Per a cada lot, la mitjana de la resistència a compressió simple no haurà de ser inferior al valor especificat en la
Taula 5219.1, i cap resultat individual podrà ser inferior a aquest valor en més d'un deu per cent (10 %).
En el cas que la mitjana dels índexs de la resistència fos inferior al valor especificat, es procedirà de la següent
manera:

• Si el resultat obtingut fora inferior al noranta per cent (90%) del valor de referència especificat, s'aixecarà
•

la capa de sòl estabilitzat corresponent al lot controlat i es reposarà, amb un material acceptat per la
Direcció d’Obra, per compte del Contractista, al seu càrrec.
Si el resultat obtingut no fos inferior al noranta per cent (90%) del valor de referència especificat,
s'aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa de sòl estabilitzat corresponent al
lot controlat.

5219.12. Especificacions tècniques i distintius de qualitat
El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats al present
Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades especificacions estiguin
establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per un certificat de conformitat a les
esmentades normes.
El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en aquest Article
podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a realitzar tasques de certificació
en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al Reial Decret 2200/1995, de 28 de
desembre. La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà limitada als materials per als quals els esmentats
Organismes tinguin la corresponent acreditació.
Si els productes als que es refereix aquest Article disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat que asseguri
el compliment de les especificacions tècniques que s’exigeixen en aquest Article, es reconeixerà com a tal quan
l’esmentat distintiu estigui realitzat per una empresa de certificació homologada.

La empresa executora de la partida, amb disposició del procediment certificat, podrà emetre el corresponent
certificat.

Normes de referència

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NLT-302. Humitat – sequedat de provetes de sòl – ciment.
NLT-305. Resistència a compressió simple de materials tractats amb conglomerants hidràulics.
NLT-310. Compactació amb martell vibrant de materials granulares tractats.
NLT-357. Assaig de càrrega amb placa.
UNE 41240. Materials tractats amb conglomerants hidràulics. Mètodes d'assaig. Determinació del termini
de treballabilitat.
UNE 103101. Anàlisi granulomètric de sòls per tamisat.
UNE 103103. Determinació del límit líquid d'un sòl pel mètode de l'aparell de Casagrande.
UNE 103104. Determinació del límit plàstic d'un sòl.
UNE 103300. Determinació de la humitat d'un sòl mitjançant assecat en estufa.
UNE 103501. Geotècnica. Assaig de compactació. Próctor modificat.
UNE 103502. Mètode d'assaig per a determinar en laboratori l'índex CBR d'un sòl.
UNE 103503. Determinació "in situ" de la densitat d'un sòl pel mètode de la sorra.
UNE-EN 196-3. Mètodes d'assaig de ciments. Part 3: Determinació del temps d'enduriment i de
l'estabilitat de volum.
UNE-EN 933-2. Assaigs per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 2: Determinació de
la granulometria de les partícules. Tamisos d'assaig, grandària nominal de les obertures.
UNE-EN 1744-1. Assaigs per a determinar les propietats químiques dels àrids. Part 1: Anàlisi química.
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INSTAL.LACIONS DE REG.
Seran d’aplicació les NTJ 04R part 1 i NTJ part 2 de les Normes Tecnològiques de Jardineria i
Paisatgisme.
1.1.- Instal·lacions.
Les instal·lacions hidràuliques de reg és realitzaran amb canonada de polietilè de baixa
densitat fins a diàmetres de 75mm. De baixa o mitja densitat fins a diàmetres de 90mm. Totes
les conduccions i els accessoris de la instal·lació seran per a una pressió de treball coma
mínim de 10 atm. I segons normativa per a ús alimentari.
S’aconsella projectar les instal·lacions per a cabals entre 3 i 16 m3/h que són subministrament
considerats normals per la companya d’aigües.
Es determinarà el cabal necessari , tenint en comte la zona a regar i les possibilitats de futures
ampliacions.
Les conduccions hidràuliques discorreran preferentment per parterres o zones de terra , evitant
en tot el possible les zones asfaltades o pavimentades.
En zones de paviments durs , calçades, voreres , zones on hi hagin serveis es col·locaran
passa tubs rígids, amb el doble de diàmetre interior que el de les canonades .
Quan les instal·lacions hidràuliques tinguin que passar per la calçada es col·locaran tubulars
amb arquetes de registre de 0,60x0,60x0,60 m. Als dos costats de la calçada , ubicades
aquestes en les voreres , sent visibles les tubulars en el seu interior.
No es podran mesclar dins d’un mateix sector de reg , els diferents sistemes de distribució
d’aigua.
1.2.- Composició general d’una instal·lació de reg.
Les instal·lacions de reg de Parcs i Jardins públics tenen parts:
Una propietat de la companya subministradora formada pel comptador i dues claus de pas
anterior i posterior al mateix.
I l’altre , formada per la xarxa de reg pròpiament dita , és propietat de l’Ajuntament de
Montcada i Reixac i és gestionada per Parcs i jardins .
La xarxa de reg gestionada per Parcs i jardins consta de les següents parts:
-

Xarxa primària
Xarxa secundària
Distribuïdors d’aigua
Automatització

1.2.1.- Xarxa primària.
És el tram de conducció d’aigua que va des de la connexió del By-pass mestre ubicat junt al
comptador d’aigua fins els diferents mecanismes , que en posició de tancat ,mantenen la
pressió. Dita xarxa primària constarà de dues instal·lacions independents , una per a les
boques de reg que es connectarà abans del by-pass mestre amb clau de pas i l’altre per
alimentar els diferents sectors de reg que es connectarà a sortida de By-pass mestre.
Els accessoris d’unió fins a diàmetres de 75mm. seran de llautó o fundició i en diàmetres de
90mm o més hauran de ser de llautó , fundició , electrofusió.
El diàmetre de la canonada de la xarxa primària serà d’una mida o ½ “ superior al diàmetre de
la canonada d’entrada al comptador. Quan la xarxa superi els 100m. de longitud , el diàmetre
s’augmentarà dues mides o 1” superior. Un cop determinat el diàmetre aquest es mantindrà
constant en tota la seva longitud.
El diàmetre de la xarxa primària de boques de reg , serà de 50 mm , en una longitud de fins a
150 m. . Si se supera dita longitud , s’augmentarà el diàmetre a 63 mm.
1.2.2.- Xarxa secundària.
Tram de canonada principal entre el By-pass sectorial i la derivació als elements de distribució
d’aigua , ja siguin difusors , aspersors, ramals de degoteig .És aquella que no manté la pressió
d’aigua per tenir una via de sortida. Tots els accessoris d’unió podran ser de polietilè .
El diàmetre de la canonada serà determinant pels litres hora que siguin necessaris i es
mantindrà el mateix diàmetre en tota la seva longitud.
Cabal
1-1000
1000-2000
2000-3000
3000-4000
4000-10000
10000-20000

Diàmetre canonada
20
25
32
40
50
63

1.2.3.- Distribuïdors d’aigua.
Elements específics d’una instal·lació destinats a distribuir l’aigua d’acord amb una pluviometria
determinada : boques de reg , aspersors, difusors, ramals de degoteig, etc.
1.2.3.1.- Boques de reg.
Les boques de reg seran les homologades per Parcs i Jardins de Montcada i Reixac ,
especificant en la tapa “ Reg Parcs i Jardins “.
Seran de rosca de llautó de 1” ¼ allotjades a arqueta d’obra .
Els accessoris seran d’acer inoxidable.
Estaran separades entre elles a no més de 50 m. De interdistància.
L’alimentació hidràulica s’efectuarà de la xarxa primària per a cada una d’elles amb una
canonada de 50 mm de diàmetre.
Si s’efectua una ramificació de la xarxa primària per a vàries boques de reg , aquesta serà
d’igual diàmetre que la xarxa primària , i es segmentarà amb una vàlvula d’esfera.
Les boques de reg s’ubicaran preferentment fora dels parterres i el més a prop possible
d’aquests.
Quan la xarxa de boques de reg discorri per zona pavimentada anirà protegida per tubular rígid
del doble diàmetre interior que el diàmetre d’aquesta .
1.2.3.2.- Reg per aspersió.
Aquest tipus de reg serà sempre automatitzat amb programadors , i el càlcul hidràulic d’un
sector de reg es farà tenint en compte que ha de ser pròxim al cabal subministrat pel
comptador.
S’utilitzaran normalment aspersors de turbina amb vàlvula anti drenatge tipus i compatibles ,
segons homologació de Parcs i Jardins. La seva connexió a la xarxa secundària , s’efectuarà
amb accessoris específics de polietilè amb juntes de tefló en les rosques. La utilització d’altres
tipus d’aspersors serà consultada amb els Serveis Tècnics de Parcs i Jardins. L’alçada mínima
de la canya emergent serà de 10 cm.
La distància entre aquests elements serà la necessària per efectuar una cobertura del 100%,
sent el radi màxim , normalment de 10 m.
La canonada d’alimentació dels esmentats aspersors serà igual al diàmetre de la rosca
d’entrada en una longitud màxima de 15 m. Si es supera aquesta longitud , s’augmentarà el
diàmetre a la mida superior següent.
Els aspersors es fixaran al terra , amb tub de polietilè de mida superior al cos d’aspersor per
que no pugui ser manipulat per la gent.

1.2.3.3. – Reg per difusió .
Aquest tipus de reg sempre serà automatitzat amb programadors i el càlcul hidràulic d’un
sector es farà tenint en compte que ha de ser pròxim al cabal subministrat pel comptador.
S’utilitzaran difusors emergents amb vàlvula anti-drenatge , tipus i compatibles amb pas de
rosca de toveres “ boquilles “ segons homologació de Parcs i Jardins. L’alçada mínima de la
canya serà de 10 cm.
La seva connexió a la xarxa secundària s’efectuarà amb accessoris específics de polietilè amb
juntes de tefló a les rosques.
La distància entre aquests elements serà la necessària per efectuar una cobertura del 100%
sent el radi màxim , normalment de 4m. La canonada d’alimentació del difusor serà igual al
diàmetre de la rosca d’entrada en una longitud màxima de 15 m.
Si aquesta longitud es superada s’augmentarà el diàmetre de la canonada a la mida superior
següent.
Els difusors es fixaran al terra amb tub de polietilè de mida superior al cos d’aspersor per que
no pugui ser manipulat per la gent.
En franges amb amplada fins a 3m s ’utilitzaran toveres “ boquilles “ d’angles variables.
1.2.3.4. – Reg per degoteig .
Aquest tipus de reg serà sempre automatitzat amb programadors i estarà dotat de filtre
metàl·lic de 300 micres desmuntable per facilitar la seva neteja , que es col·locarà a la sortida
del by-pass sectorial i de vàlvula metàl·lica reductora de pressió , col·locada a l’entrada del bypass de 10 a 0,5 atm.
La seva connexió a la xarxa secundària es farà amb els accessoris específics per a cada
producte , col·locant vàlvula de ventosa , vàlvula drenant , etc.
La distància entre ells serà la necessària per donar una cobertura de reg , del 100% adient al
tipus de planta que es pretengui regar.

1.2.3.4. a.- Reg per degoteig arbrat viari .
Per un concepte constructiu i per poder ampliar la instal·lació posteriorment , la xarxa
secundària del sistema de reg per degoteig de l’arbrat viari serà PE 40 mm. de diàmetre en
una longitud màxima de 350 m. En zones pavimentades es protegirà amb tubular rígida del
doble diàmetre interior que el diàmetre de la canonada.
La canonada discorrerà continua d’escossell a escossell , just per sota del planxé de formigó a
30 cm. Aproximadament sent visible la canonada en un lateral interior del mateix , on
s’efectuarà la connexió amb l’anell de degotadors.
En el cas de jardineres no integrades en el paviment o suspeses es col·locarà un pericó de
0,50x050m. per fer la derivació de la xarxa secundària de PE 40mm a cada una d’aquestes
amb polietilè de 20 mm. de diàmetre.
L’anell de degoteig serà obert amb 7 degotadors inserits a cada 30 cm. de 3,5l/h
aproximadament , i anirà protegit per un tub dren de 50mm. de diàmetre soterrat uns 20cm.
aproximadament.
Totes les derivacions i connexions de la xarxa secundària s’efectuaran dins de l’escossell o
s’enregistraran en pericons de 0,50x0,50 m.
Als finals de la xarxa secundària es col·locarà una vàlvula de ràcord pla del mateix diàmetre
que la canonada dins del pericó de 0,50x0,50m. , connectat al sistema de desguàs , pel
rentatge de la instal·lació.
La instal·lació estarà dotada d’una vàlvula de descàrrega automàtica que s’ubicarà en el punt
més alt de la instal·lació , dins d’un pericó.
1.2.3.4. b.- Reg degoteig en parterres de zona verda.
En aquest tipus d’instal·lació a la sortida del By pass sectorial es crearà una xarxa secundària
formada per un col·lector d’entrada i un altre de sortida de PE del mateix diàmetre que el bypass. Entre els col·lectors és connectaran línies de canonada no superiors a 80 m. De longitud
amb degotadors autonetejables i compensats de 2,3 / h. Inserits cada 40 cm. Com a màxim
.Dites línies estaran separades 40 cm. entre elles.
Al final del col·lector de sortida es col·locarà una vàlvula de ràcord pla del mateix diàmetre que
la canonada dins un pericó de 0,50x0,50x0,50 m. connectat al sistema de desguàs , pel
rentatge de la instal·lació.
La instal·lació estarà dotada d’una vàlvula de descàrrega automàtica que s’ubicarà en el punt
més alt de la instal·lació , dins d’un pericó.

1.3.- Automatització de la xarxa de reg.
1.3.1.- By –pass d’electrovàlvula:
Les instal·lacions de reg per aspersió , difusió , degoteig, etc. seran dotades de by-pass.
Es tracta d’un sistema d’obertura manual i automàtica del sistema de reg, resta composat per
3 vàlvules d’esfera amb ràcord pla , mascle tipus i compatible , 1 unitat d’electrovàlvula amb
regulador de cabal i obertura manual amb desguàs intern que suporti pressió de treball de
10Kg/cm2.
El diàmetre de l’esmentat By-pass , serà igual o superior al diàmetre de la canonada i es
determinarà en el projecte depenent del cabal d’aigua subministrat pel comptador.
Les instal·lacions estaran dotades de By-pass mestre i By-pas sectorials :
By-pass mestre :
S’ubicarà dintre de pericó de 0,80x0,60x0,60m. annex a pericó del comptador.
La seva funció és la de mantenir l’aigua de la xarxa primària tallada quan no s’està efectuant
el reg.
Afectarà tant a l’automatisme com a les boques de reg i seran independents.
By-pass sectorial:
By-pass sectorial senzill: Estarà ubicat dintre de pericó de 0,50x0,50x0,50m. amb tapa de
fundició , d’uns 0,40 m. , pròxim a la zona verda a regar.
By-pass sectorial doble: Estarà ubicat dintre de pericó de 1x0,50x0,50m. Amb dues tapes de
fundició , quedant a una profunditat d’uns 0,40 m. Aproximadament i pròxim a la zona verda a
regar.

1.3.2.-Programadors
Els programadors poden ser autònoms casa SOLEM , tipus LR-IP de 1, 2, 3, 4 estacions o
similar . En els tots casos hauran de ser telegestionats amb tecnologia de telefonia mòbil .
En totes les instal·lacions de reg es col·locarà un sensor de pluja tipus (mini-clik ) regulable
entre 3 i 25mm. amb protecció antivandàlica d’acer inoxidable , es col·locarà annexa a l’armari
del programador.

1.4.- Canalitzacions
1.4.1.- Rases:
Les dimensions mínimes de les rases seran de 20cm. d’ample i 50 cm. de fondària . Es
regularitzarà el fons amb una base de sorra ( sauló ) per a seient de la canonada de 15cm. , a
continuació es procedirà a la col·locació de la canonada i es recobrirà amb una capa de 15 cm.
de sorra ( sauló ) per evitar que qualsevol element ( pedra ) toqui la canonada.
1.4.1. a .- Rases a parterres i paviments de sauló :
Les rases dins de parterres es rebliran sense compactar i deixant el terra amb un bombament
de 10cm. Si la terra de la rasa dels parterres té una granulometria fina , es podrà evitar la
protecció de la canonada amb sauló.
Les rases fetes sobre paviment de sauló es reblaran amb sauló en tongades de 20 cm. i
piconades.
1.4.2.- Pericons:
1.4.2.a.- Pericons per a la ubicació de vàlvules i By-pass mestre:
Les dimensions del pericó per la ubicació del By-pass mestre i les vàlvules corresponents ,
serà de 0,60x0,58x0,60 m. amb tapa de fundició de 0,60x0,60 m. , sent la seva ubicació
annexa al pericó del comptador .
1.4.2.b.- Pericons per a la ubicació de vàlvules i By-pass sectorials:
Les dimensions del pericons seran de 0,48x0,48x0,60 m. per vàlvules i by-pass de fins a 1,5” i
de 0,58x0,58x0,60 m. per a by-pass de 2”.
Estarà formada per parets de 15cm. de gruix de totxanes , el fons serà de 20 cm. de grava pel
drenatge i el marc amb tapa seran de fundició dúctil , de 0,50x0,50 m. o 0,60x0,60 m. amb
agafador central i especificant “ reg “ “ Parcs i Jardins “.
Els pericons esmentats restaran ubicats fora dels parterres a 30-40 cm. aproximadament de la
vorada col·locant passa murs que connexionin el pericó amb l’interior del parterre.
En casos especials com poden ser mitjanes entre calçades, etc…, les arquetes s’ubicaran a
l’interior del parterre a 30 cm. de la vorada quedant el marc de la tapa collat al pericó amb
morter i acabant en bisellat el voltant del pericó per afavorir el creixement vegetal.
L’interior del pericó anirà enfosquit amb morter 1 i 3 . Es disposaran passa murs amb
canonada rígida de polietilè amb un diàmetre doble al de la canonada a instal·lar.

1.4.2.c.- Pericó comptador d’aigua:
Les dimensions del pericó del comptador vindran determinades pel cabal sol·licitat en el
projecte i complint les normatives vigents de la Societat General d’Aigües de Barcelona.
La tapa serà de planxa estriada, galvanitzada o pintada gris fosc de 8-10 mm de gruix , com a
mínim , aquesta reposarà en els laterals dels marc amb tirador encastat quedant allisada amb
el paviment.
Les esmentades tapes tindran 4 cm. més que el pericó i en la seva longitud es farà un
repartiment proporcional no superant aquestes els 60 cm. Es col·locarà per sota d’aquestes i
en les unions un reforç d’UPN , a la fi de que el pericó no tingui cap obstacle a l’hora de fer
reparacions .

1.5.-Supervisions i recepcions d’obres.
Alhora de realitzar un projecte d’obra de jardineria i reg , que posteriorment es tingués que
recepcionar per part de Parcs i Jardins i/o Servei de Projectes i Obres de l’Ajuntament de
Montcada i Reixac , caldrà:
Donar avis de l’inici de les obres per tal d’assistir a les visites d’obres i fer el corresponent
seguiment d’aquestes.
Al moment de la recepció de l’obra , es procedirà a realitzar les proves adients en presència del
personal de la constructora instal·ladora i Parcs i Jardins.
Les proves consistiran en :
- Supervisió del bon estat dels circuits de les instal·lacions i acompliment de la
normativa.
- Proves en càrrega comprovant que no existeixin pèrdues.
- Proves de funcionament dels sistemes elèctrics i programadors.
- Proves de cobertura del sistema de reg.
Si les proves realitzades fossin satisfactòries , es lliurarà al personal de Parcs i Jardins, plànols
( en papel i suport digital ) de finalització d’obres , on quedin definits tots els elements que
composen d’instal·lació com poden ser: diàmetre de canonada , marques i models dels
elements instal·lats , garanties i comandaments corresponents als elements que composen
d’instal·lació.
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Pla general metropolità d'ordenació urbana aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976 (BOP 19.07.76).
Plànol refós del PGM pel municipi de Montcada i Reixac a escala 1/2000 aprovat definitivament en data : 26.07.83 (DOG 5.10.83 i 06.04.87).
- En les zones definides pel PGM amb els codis d'identificació 18 i 22a s'han incorporat les zones i els sistemes locals derivats de planejaments anteriors.
- S'han delimitat i tramat els àmbits dels sectors en els que serà necessari pel seu desenvolupament formular planejament derivat

QUALIFICACIÓ DEL SÒL EN ZONES I SISTEMES
Concepte

Codi
Agrupació codis
d'identificació amb colors

Sistemes
Parcs i jardins urbans
6a
Actuals de caràcter local
De nova creació de caràcter local 6b
Actuals i de nova creació
6c
d'àmbit metropolità
Equipaments comunitaris i dotacions
Actuals
De nova creació de caràcter local
Actuals i de nova creació
d'àmbit metropolità
Protecció de sistemes generals

7c
9

Parcs forestals
De conservació
De repoblació

27
28

Zones en sòl urbà
Subjecta a ordenació
volumètrica específica
Industrial

7a
7b

Planejament urbanístic derivat aprovat definitivament en desenvolupament
del pla general metropolità.

- No incorpora necessàriament les determinacions que s'hagin produit com
a conseqüència de resolucions de recursos o sentències dictades.
- Les zones i sistemes directament assimilables a les corresponents del PGM
s'han referenciat amb el mateix codi i color
- Els codis d'identificació de zona coincidents amb els propis del PGM que
s'han referenciat amb un asterisc (*) expressen diferències respecte a la
regulació general establerta a les normes urbanístiques del PG.
Les determinacions normatives precises seràn les que estableix l'expedient
del planejament derivat.
- S'han realitzat els ajustos imprescindibles motivats pel canvi d'escala i base
topogràfica (arts. 66 i 67 de les Normes Urbanístiques del PGM). Les
determinacions normatives precises seràn les que estableix l'expedient
del planejament derivat.
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AIGÜES TER-LLOBREGAT (ATLL)
Tram DN 1200 acer
Tram 800 FACX
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SANEJAMENT AMB
Red de sanejament
Pou de registre
Connexió
Sobreeixidor

CLAVEGUERAM AIGÜES DE BARCELONA
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Infraestructura singular
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Trams AT aeri
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Trams MT aeri nu; Traç MT aeri
Trams MT subterrani o submarí; Traç MT
subterrani
Trams BT subterrani o submarí
Centre de distribució
PT

**

LAURA CAMPOS FERRER
ORIOL PARÉS CAMPS
JORDI JUAN I USTRELL

ELISENDA BUIXEDA I PÉREZ

ARQUITECTE CAP
XAVIER MUNUERA FERNÁNDEZ

ARQUITECTES REDACTORS

GAS
Canalització de gas pressió mitja B
Escomesa

Plànols proporcionats per les companyies de serveis a data 05/02/2021. 3 mesos de validesa

L'ALCALDESSA:

MARÇ 2020
DATA:
ESCALA:

TELECOMUNICACIONS
Traç Vodafone - ONO
Arquetes
Traç Telefonica
Arquetes

PLÀNOL:

Arqueta
Pont
Galeria
Registre
Punt d'accés
Armari
Tubular
Protecció canoncada
Element reductor
Torreta de ventilació

NÚM. PLÀNOL:

PROJECTE DE MILLORA D'ACCESSIBILITAT A LA VORERA
DE LA RIERA DE SANT CUGAT (POLÍGON FERRERIA)
AIGÜES BCN
Pou
Dipòsit
Tram
Cap extrem
Descàrrega
Reducció
Boca d'aire
Hidrant
Ramal
Vàlvula
Recipient

AIGÜES TER-LLOBREGAT (ATLL)
Tram DN 1200 acer
Tram 800 FACX
Tram DN 800 acer
Tram DN 500 acer
SANEJAMENT AMB
Red de sanejament
Pou de registre
Connexió
Sobreeixidor

CLAVEGUERAM AIGÜES DE BARCELONA
Element captació embronal
Element captació reixa
Infraestructura singular
Entroncament
Pou
Tram de servei
Tram fora de servei

ELECTRICITAT
Trams AT aeri
Trams AT soterrat o submarí
Trams MT aeri nu; Traç MT aeri
Trams MT subterrani o submarí; Traç MT
subterrani
Trams BT subterrani o submarí
Centre de distribució
PT

**

LAURA CAMPOS FERRER
ORIOL PARÉS CAMPS
JORDI JUAN I USTRELL

ELISENDA BUIXEDA I PÉREZ

ARQUITECTE CAP
XAVIER MUNUERA FERNÁNDEZ

ARQUITECTES REDACTORS

GAS
Canalització de gas pressió mitja B
Escomesa

Plànols proporcionats per les companyies de serveis a data 05/02/2021. 3 mesos de validesa

L'ALCALDESSA:

MARÇ 2020
DATA:
ESCALA:

TELECOMUNICACIONS
Traç Vodafone - ONO
Arquetes
Traç Telefonica
Arquetes

PLÀNOL:

Arqueta
Pont
Galeria
Registre
Punt d'accés
Armari
Tubular
Protecció canoncada
Element reductor
Torreta de ventilació

NÚM. PLÀNOL:

PROJECTE DE MILLORA D'ACCESSIBILITAT A LA VORERA
DE LA RIERA DE SANT CUGAT (POLÍGON FERRERIA)
AIGÜES BCN
Pou
Dipòsit
Tram
Cap extrem
Descàrrega
Reducció
Boca d'aire
Hidrant
Ramal
Vàlvula
Recipient

AIGÜES TER-LLOBREGAT (ATLL)
Tram DN 1200 acer
Tram 800 FACX
Tram DN 800 acer
Tram DN 500 acer
SANEJAMENT AMB
Red de sanejament
Pou de registre
Connexió
Sobreeixidor

CLAVEGUERAM AIGÜES DE BARCELONA
Element captació embronal
Element captació reixa
Infraestructura singular
Entroncament
Pou
Tram de servei
Tram fora de servei

ELECTRICITAT
Trams AT aeri
Trams AT soterrat o submarí
Trams MT aeri nu; Traç MT aeri
Trams MT subterrani o submarí; Traç MT
subterrani
Trams BT subterrani o submarí
Centre de distribució
PT

**

LAURA CAMPOS FERRER
ORIOL PARÉS CAMPS
JORDI JUAN I USTRELL

ELISENDA BUIXEDA I PÉREZ

ARQUITECTE CAP
XAVIER MUNUERA FERNÁNDEZ

ARQUITECTES REDACTORS

GAS
Canalització de gas pressió mitja B
Escomesa

Plànols proporcionats per les companyies de serveis a data 05/02/2021. 3 mesos de validesa

L'ALCALDESSA:

MARÇ 2020
DATA:
ESCALA:

TELECOMUNICACIONS
Traç Vodafone - ONO
Arquetes
Traç Telefonica
Arquetes

PLÀNOL:

Arqueta
Pont
Galeria
Registre
Punt d'accés
Armari
Tubular
Protecció canoncada
Element reductor
Torreta de ventilació

NÚM. PLÀNOL:

PROJECTE DE MILLORA D'ACCESSIBILITAT A LA VORERA
DE LA RIERA DE SANT CUGAT (POLÍGON FERRERIA)
AIGÜES BCN
Pou
Dipòsit
Tram
Cap extrem
Descàrrega
Reducció
Boca d'aire
Hidrant
Ramal
Vàlvula
Recipient

Arqueta
Pont
Galeria
Registre
Punt d'accés
Armari
Tubular
Protecció canoncada
Element reductor
Torreta de ventilació

AIGÜES TER-LLOBREGAT (ATLL)
Tram DN 1200 acer
Tram 800 FACX
Tram DN 800 acer
Tram DN 500 acer
SANEJAMENT AMB
Red de sanejament
Pou de registre
Connexió
Sobreeixidor

CLAVEGUERAM AIGÜES DE BARCELONA
Element captació embronal
Element captació reixa
Infraestructura singular
Entroncament
Pou
Tram de servei
Tram fora de servei

ELECTRICITAT
Trams AT aeri
Trams AT soterrat o submarí
Trams MT aeri nu; Traç MT aeri
Trams MT subterrani o submarí; Traç MT
subterrani
Trams BT subterrani o submarí
Centre de distribució
PT

**

LAURA CAMPOS FERRER
ORIOL PARÉS CAMPS
JORDI JUAN I USTRELL

ELISENDA BUIXEDA I PÉREZ

ARQUITECTE CAP
XAVIER MUNUERA FERNÁNDEZ

ARQUITECTES REDACTORS

GAS
Canalització de gas pressió mitja B
Escomesa

Plànols proporcionats per les companyies de serveis a data 05/02/2021. 3 mesos de validesa

L'ALCALDESSA:

MARÇ 2020
DATA:
ESCALA:
NÚM. PLÀNOL:

TELECOMUNICACIONS
Traç Vodafone - ONO
Arquetes
Traç Telefonica
Arquetes

PLÀNOL:

AIGÜES BCN
Pou
Dipòsit
Tram
Cap extrem
Descàrrega
Reducció
Boca d'aire
Hidrant
Ramal
Vàlvula
Recipient

PROJECTE DE MILLORA D'ACCESSIBILITAT A LA VORERA
DE LA RIERA DE SANT CUGAT (POLÍGON FERRERIA)

Col·lector Riera de St. Cugat

Arqueta
Pont
Galeria
Registre
Punt d'accés
Armari
Tubular
Protecció canoncada
Element reductor
Torreta de ventilació

AIGÜES TER-LLOBREGAT (ATLL)
Tram DN 1200 acer
Tram 800 FACX
Tram DN 800 acer
Tram DN 500 acer
SANEJAMENT AMB
Red de sanejament
Pou de registre
Connexió
Sobreeixidor

CLAVEGUERAM AIGÜES DE BARCELONA
Element captació embronal
Element captació reixa
Infraestructura singular
Entroncament
Pou
Tram de servei
Tram fora de servei

ELECTRICITAT
Trams AT aeri
Trams AT soterrat o submarí
Trams MT aeri nu; Traç MT aeri
Trams MT subterrani o submarí; Traç MT
subterrani
Trams BT subterrani o submarí
Centre de distribució
PT

**

LAURA CAMPOS FERRER
ORIOL PARÉS CAMPS
JORDI JUAN I USTRELL

ELISENDA BUIXEDA I PÉREZ

ARQUITECTE CAP
XAVIER MUNUERA FERNÁNDEZ

ARQUITECTES REDACTORS

GAS
Canalització de gas pressió mitja B
Escomesa

Plànols proporcionats per les companyies de serveis a data 05/02/2021. 3 mesos de validesa

L'ALCALDESSA:

MARÇ 2020
DATA:
ESCALA:

TELECOMUNICACIONS
Traç Vodafone - ONO
Arquetes
Traç Telefonica
Arquetes

PLÀNOL:

AIGÜES BCN
Pou
Dipòsit
Tram
Cap extrem
Descàrrega
Reducció
Boca d'aire
Hidrant
Ramal
Vàlvula
Recipient

NÚM. PLÀNOL:

PROJECTE DE MILLORA D'ACCESSIBILITAT A LA VORERA
DE LA RIERA DE SANT CUGAT (POLÍGON FERRERIA)

Col·lector de la Ferreria

Desmuntatge per a posterior
muntatge de dos senyals de
trànsit (determinar en obra).
En obra es verificarà que:
La plantació d'arbres sigui a 3m de la canonada de Ø800 ATLL i
l'arbustiva es situarà almenys a 1m d'aquesta.
La plantació d'arbres estigui fora de la zona de protecció de les
línies elèctriques aèries.

PROPOSTA

Paviment de terra altament estabilitzada d'aportació ECO "SAULÓ SÒLID", gruix de 10cm, ample
2m.
Perímetres:
Vorada recta de formigó, amb seció normalitzada per a vianants A2 de 20x10cm.
Vorada recta de formigó, amb secció per a vianants tipus TAULÓ o equivalent de 20x8cm.
Paviment de formigó vibrat HM-30/P/10/I+F, grandària màxima del granulat 10mm. Acabat
fratassat mecànico-manual. Acabat superficial amb disolució àcida aquosa de sals metàl·liques.
Arbrat, distribuït aleatòriament, cada 10m:
Fraxinus angustifolia, perímetre de 16-18cm, diàmetre mínim 51cm i profunditat mínima
35,7cm.
Tilia tomentosa, perímetre de 16-18cm, diàmetre mínim 51cm i profunditat mínima 35,7cm.
Zelkova serrata, perímetre de 16-18cm, diàmetre mínim 51cm i profunditat mínima 35,7cm.
*Utilitzaran tutors per tal d'estabilitzar els arbres.
Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses
amb gramínies, dosificació de 30g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra
curta de cel·lulosa.

LAURA CAMPOS FERRER
ORIOL PARÉS CAMPS
JORDI JUAN I USTRELL

ELISENDA BUIXEDA I PÉREZ

ARQUITECTE CAP
XAVIER MUNUERA FERNÁNDEZ

ARQUITECTES REDACTORS

Enllumenat LEDME simple de ROURA o equivalent, cada 13m. Suport d'acer de 4,20m d'alçada.
Mobiliari urbà:
Bancs senzills de fusta tropical pintats i envernissats de 170cm de llarg, amb respatllers de
fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà, ancorats amb daus de
formigó.
Cadires de llistons de fusta tropical, de 68cm de llarg, amb respatllers, suports i
recolzabraços de fusta.
Paperera tipus Barcelona, model 600, circular de diàmetre 400mm, de planxa d'acer
perforada, amb base d'ancoratge de platina i fixació mecànica al paviment.

L'ALCALDESSA:

MARÇ 2020
DATA:
ESCALA:

Arbustiva, distribuïda aleatòriamemt i dispersa, cada 3m:
Vitex alnus-castus, alçada entre 1-1,5m
Salix atrocinerea, alçada entre 1-1,5m
Prunus spinosa, alçada entre 1-1,5m
Cornus sanguínea, alçada entre 1-1,5m
Tamarix Galicia, alçada entre 1-1,5m

PLÀNOL:

Repicat de formigó

NÚM. PLÀNOL:

PROJECTE DE MILLORA D'ACCESSIBILITAT A LA VORERA
DE LA RIERA DE SANT CUGAT (POLÍGON FERRERIA)
ENDERROC.

Desmuntatge per a posterior
muntatge de dos senyals de
trànsit (determinar en obra).
En obra es verificarà que:
La plantació d'arbres sigui a 3m de la canonada de Ø800 ATLL i
l'arbustiva es situarà almenys a 1m d'aquesta.
La plantació d'arbres estigui fora de la zona de protecció de les
línies elèctriques aèries.

PROPOSTA

Paviment de terra altament estabilitzada d'aportació ECO "SAULÓ SÒLID", gruix de 10cm, ample
2m.
Perímetres:
Vorada recta de formigó, amb seció normalitzada per a vianants A2 de 20x10cm.
Vorada recta de formigó, amb secció per a vianants tipus TAULÓ o equivalent de 20x8cm.
Paviment de formigó vibrat HM-30/P/10/I+F, grandària màxima del granulat 10mm. Acabat
fratassat mecànico-manual. Acabat superficial amb disolució àcida aquosa de sals metàl·liques.
Arbrat, distribuït aleatòriament, cada 10m:
Fraxinus angustifolia, perímetre de 16-18cm, diàmetre mínim 51cm i profunditat mínima
35,7cm.
Tilia tomentosa, perímetre de 16-18cm, diàmetre mínim 51cm i profunditat mínima 35,7cm.
Zelkova serrata, perímetre de 16-18cm, diàmetre mínim 51cm i profunditat mínima 35,7cm.
*Utilitzaran tutors per tal d'estabilitzar els arbres.
Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses
amb gramínies, dosificació de 30g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra
curta de cel·lulosa.

LAURA CAMPOS FERRER
ORIOL PARÉS CAMPS
JORDI JUAN I USTRELL

ELISENDA BUIXEDA I PÉREZ

ARQUITECTE CAP
XAVIER MUNUERA FERNÁNDEZ

ARQUITECTES REDACTORS

Enllumenat LEDME simple de ROURA o equivalent, cada 13m. Suport d'acer de 4,20m d'alçada.
Mobiliari urbà:
Bancs senzills de fusta tropical pintats i envernissats de 170cm de llarg, amb respatllers de
fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà, ancorats amb daus de
formigó.
Cadires de llistons de fusta tropical, de 68cm de llarg, amb respatllers, suports i
recolzabraços de fusta.
Paperera tipus Barcelona, model 600, circular de diàmetre 400mm, de planxa d'acer
perforada, amb base d'ancoratge de platina i fixació mecànica al paviment.

L'ALCALDESSA:

MARÇ 2020
DATA:
ESCALA:

Arbustiva, distribuïda aleatòriamemt i dispersa, cada 3m:
Vitex alnus-castus, alçada entre 1-1,5m
Salix atrocinerea, alçada entre 1-1,5m
Prunus spinosa, alçada entre 1-1,5m
Cornus sanguínea, alçada entre 1-1,5m
Tamarix Galicia, alçada entre 1-1,5m

PLÀNOL:

Repicat de formigó

NÚM. PLÀNOL:

PROJECTE DE MILLORA D'ACCESSIBILITAT A LA VORERA
DE LA RIERA DE SANT CUGAT (POLÍGON FERRERIA)
ENDERROC.

Desmuntatge per a posterior
muntatge de dos senyals de
trànsit (determinar en obra).
En obra es verificarà que:
La plantació d'arbres sigui a 3m de la canonada de Ø800 ATLL i
l'arbustiva es situarà almenys a 1m d'aquesta.
La plantació d'arbres estigui fora de la zona de protecció de les
línies elèctriques aèries.

PROPOSTA

Paviment de terra altament estabilitzada d'aportació ECO "SAULÓ SÒLID", gruix de 10cm, ample
2m.
Perímetres:
Vorada recta de formigó, amb seció normalitzada per a vianants A2 de 20x10cm.
Vorada recta de formigó, amb secció per a vianants tipus TAULÓ o equivalent de 20x8cm.
Paviment de formigó vibrat HM-30/P/10/I+F, grandària màxima del granulat 10mm. Acabat
fratassat mecànico-manual. Acabat superficial amb disolució àcida aquosa de sals metàl·liques.
Arbrat, distribuït aleatòriament, cada 10m:
Fraxinus angustifolia, perímetre de 16-18cm, diàmetre mínim 51cm i profunditat mínima
35,7cm.
Tilia tomentosa, perímetre de 16-18cm, diàmetre mínim 51cm i profunditat mínima 35,7cm.
Zelkova serrata, perímetre de 16-18cm, diàmetre mínim 51cm i profunditat mínima 35,7cm.
*Utilitzaran tutors per tal d'estabilitzar els arbres.
Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses
amb gramínies, dosificació de 30g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra
curta de cel·lulosa.

LAURA CAMPOS FERRER
ORIOL PARÉS CAMPS
JORDI JUAN I USTRELL

ELISENDA BUIXEDA I PÉREZ

ARQUITECTE CAP
XAVIER MUNUERA FERNÁNDEZ

ARQUITECTES REDACTORS

Enllumenat LEDME simple de ROURA o equivalent, cada 13m. Suport d'acer de 4,20m d'alçada.
Mobiliari urbà:
Bancs senzills de fusta tropical pintats i envernissats de 170cm de llarg, amb respatllers de
fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà, ancorats amb daus de
formigó.
Cadires de llistons de fusta tropical, de 68cm de llarg, amb respatllers, suports i
recolzabraços de fusta.
Paperera tipus Barcelona, model 600, circular de diàmetre 400mm, de planxa d'acer
perforada, amb base d'ancoratge de platina i fixació mecànica al paviment.

L'ALCALDESSA:

MARÇ 2020
DATA:
ESCALA:

Arbustiva, distribuïda aleatòriamemt i dispersa, cada 3m:
Vitex alnus-castus, alçada entre 1-1,5m
Salix atrocinerea, alçada entre 1-1,5m
Prunus spinosa, alçada entre 1-1,5m
Cornus sanguínea, alçada entre 1-1,5m
Tamarix Galicia, alçada entre 1-1,5m

PLÀNOL:

Repicat de formigó

NÚM. PLÀNOL:

PROJECTE DE MILLORA D'ACCESSIBILITAT A LA VORERA
DE LA RIERA DE SANT CUGAT (POLÍGON FERRERIA)
ENDERROC.

Desmuntatge per a posterior
muntatge de dos senyals de
trànsit (determinar en obra).
En obra es verificarà que:
La plantació d'arbres sigui a 3m de la canonada de Ø800 ATLL i
l'arbustiva es situarà almenys a 1m d'aquesta.
La plantació d'arbres estigui fora de la zona de protecció de les
línies elèctriques aèries.

PROPOSTA

Paviment de terra altament estabilitzada d'aportació ECO "SAULÓ SÒLID", gruix de 10cm, ample
2m.
Perímetres:
Vorada recta de formigó, amb seció normalitzada per a vianants A2 de 20x10cm.
Vorada recta de formigó, amb secció per a vianants tipus TAULÓ o equivalent de 20x8cm.
Paviment de formigó vibrat HM-30/P/10/I+F, grandària màxima del granulat 10mm. Acabat
fratassat mecànico-manual. Acabat superficial amb disolució àcida aquosa de sals metàl·liques.
Arbrat, distribuït aleatòriament, cada 10m:
Fraxinus angustifolia, perímetre de 16-18cm, diàmetre mínim 51cm i profunditat mínima
35,7cm.
Tilia tomentosa, perímetre de 16-18cm, diàmetre mínim 51cm i profunditat mínima 35,7cm.
Zelkova serrata, perímetre de 16-18cm, diàmetre mínim 51cm i profunditat mínima 35,7cm.
*Utilitzaran tutors per tal d'estabilitzar els arbres.
Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses
amb gramínies, dosificació de 30g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra
curta de cel·lulosa.

LAURA CAMPOS FERRER
ORIOL PARÉS CAMPS
JORDI JUAN I USTRELL

ELISENDA BUIXEDA I PÉREZ

ARQUITECTE CAP
XAVIER MUNUERA FERNÁNDEZ

ARQUITECTES REDACTORS

Enllumenat LEDME simple de ROURA o equivalent, cada 13m. Suport d'acer de 4,20m d'alçada.
Mobiliari urbà:
Bancs senzills de fusta tropical pintats i envernissats de 170cm de llarg, amb respatllers de
fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà, ancorats amb daus de
formigó.
Cadires de llistons de fusta tropical, de 68cm de llarg, amb respatllers, suports i
recolzabraços de fusta.
Paperera tipus Barcelona, model 600, circular de diàmetre 400mm, de planxa d'acer
perforada, amb base d'ancoratge de platina i fixació mecànica al paviment.

L'ALCALDESSA:

MARÇ 2020
DATA:
ESCALA:

Arbustiva, distribuïda aleatòriamemt i dispersa, cada 3m:
Vitex alnus-castus, alçada entre 1-1,5m
Salix atrocinerea, alçada entre 1-1,5m
Prunus spinosa, alçada entre 1-1,5m
Cornus sanguínea, alçada entre 1-1,5m
Tamarix Galicia, alçada entre 1-1,5m

PLÀNOL:

Repicat de formigó

NÚM. PLÀNOL:

PROJECTE DE MILLORA D'ACCESSIBILITAT A LA VORERA
DE LA RIERA DE SANT CUGAT (POLÍGON FERRERIA)
ENDERROC.

Desmuntatge per a posterior
muntatge de dos senyals de
trànsit (determinar en obra).
En obra es verificarà que:
La plantació d'arbres sigui a 3m de la canonada de Ø800 ATLL i
l'arbustiva es situarà almenys a 1m d'aquesta.
La plantació d'arbres estigui fora de la zona de protecció de les
línies elèctriques aèries.

PROPOSTA

Paviment de terra altament estabilitzada d'aportació ECO "SAULÓ SÒLID", gruix de 10cm, ample
2m.
Perímetres:
Vorada recta de formigó, amb seció normalitzada per a vianants A2 de 20x10cm.
Vorada recta de formigó, amb secció per a vianants tipus TAULÓ o equivalent de 20x8cm.
Paviment de formigó vibrat HM-30/P/10/I+F, grandària màxima del granulat 10mm. Acabat
fratassat mecànico-manual. Acabat superficial amb disolució àcida aquosa de sals metàl·liques.
Arbrat, distribuït aleatòriament, cada 10m:
Fraxinus angustifolia, perímetre de 16-18cm, diàmetre mínim 51cm i profunditat mínima
35,7cm.
Tilia tomentosa, perímetre de 16-18cm, diàmetre mínim 51cm i profunditat mínima 35,7cm.
Zelkova serrata, perímetre de 16-18cm, diàmetre mínim 51cm i profunditat mínima 35,7cm.
*Utilitzaran tutors per tal d'estabilitzar els arbres.
Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses
amb gramínies, dosificació de 30g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra
curta de cel·lulosa.

LAURA CAMPOS FERRER
ORIOL PARÉS CAMPS
JORDI JUAN I USTRELL

ELISENDA BUIXEDA I PÉREZ

ARQUITECTE CAP
XAVIER MUNUERA FERNÁNDEZ

ARQUITECTES REDACTORS

Enllumenat LEDME simple de ROURA o equivalent, cada 13m. Suport d'acer de 4,20m d'alçada.
Mobiliari urbà:
Bancs senzills de fusta tropical pintats i envernissats de 170cm de llarg, amb respatllers de
fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà, ancorats amb daus de
formigó.
Cadires de llistons de fusta tropical, de 68cm de llarg, amb respatllers, suports i
recolzabraços de fusta.
Paperera tipus Barcelona, model 600, circular de diàmetre 400mm, de planxa d'acer
perforada, amb base d'ancoratge de platina i fixació mecànica al paviment.

L'ALCALDESSA:

MARÇ 2020
DATA:
ESCALA:

Arbustiva, distribuïda aleatòriamemt i dispersa, cada 3m:
Vitex alnus-castus, alçada entre 1-1,5m
Salix atrocinerea, alçada entre 1-1,5m
Prunus spinosa, alçada entre 1-1,5m
Cornus sanguínea, alçada entre 1-1,5m
Tamarix Galicia, alçada entre 1-1,5m

PLÀNOL:

Repicat de formigó

NÚM. PLÀNOL:

PROJECTE DE MILLORA D'ACCESSIBILITAT A LA VORERA
DE LA RIERA DE SANT CUGAT (POLÍGON FERRERIA)
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EIXAMPLAMENT DE LA VORERA
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3. ZONA PONT C/ALZINA

4. APROXIMACIÓ A LA RIERA C/DE LA MECÀNICA
Paviment de terra altament estabilitzada d'aportació ECO "SAULÓ SÒLID", gruix de 10cm, ample
2m.
Perímetres:
Vorada recta de formigó, amb seció normalitzada per a vianants A2 de 20x10cm.
Vorada recta de formigó, amb secció per a vianants tipus TAULÓ o equivalent de 20x8cm.
Paviment de formigó vibrat HM-30/P/10/I+F, grandària màxima del granulat 10mm. Acabat
fratassat mecànico-manual. Acabat superficial amb disolució àcida aquosa de sals metàl·liques.
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4

Arbrat, distribuït aleatòriament, cada 10m:
Fraxinus angustifolia, perímetre de 16-18cm, diàmetre mínim 51cm i profunditat mínima
35,7cm.
Tilia tomentosa, perímetre de 16-18cm, diàmetre mínim 51cm i profunditat mínima 35,7cm.
Zelkova serrata, perímetre de 16-18cm, diàmetre mínim 51cm i profunditat mínima 35,7cm.
*Utilitzaran tutors per tal d'estabilitzar els arbres.
Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses
amb gramínies, dosificació de 30g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra
curta de cel·lulosa.

Arbustiva, distribuïda aleatòriamemt i dispersa, cada 3m:
Vitex alnus-castus, alçada entre 1-1,5m
Salix atrocinerea, alçada entre 1-1,5m
Prunus spinosa, alçada entre 1-1,5m
Cornus sanguínea, alçada entre 1-1,5m
Tamarix Galicia, alçada entre 1-1,5m

En obra es certificarà que:
La plantació d'arbres sigui a 3m de la canonada de Ø800 ATLL i
l'arbustiva es situarà almenys a 1m d'aquesta.
La plantació d'arbres estigui fora de la zona de protecció de les
línies elèctriques aèries.

Enllumenat LEDME simple de ROURA o equivalent, cada 13m. Suport d'acer de 4,20m d'alçada.
Mobiliari urbà:
Bancs senzills de fusta tropical pintats i envernissats de 170cm de llarg, amb respatllers de
fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà, ancorats amb daus de
formigó.
Cadires de llistons de fusta tropical, de 68cm de llarg, amb respatllers, suports i
recolzabraços de fusta.
Paperera tipus Barcelona, model 600, circular de diàmetre 400mm, de planxa d'acer
perforada, amb base d'ancoratge de platina i fixació mecànica al paviment.
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0.15

Domini públic hidràulic

Vitex alnus-castus
Salix atrocinerea
Prunus spinosa
Cornus sanguínea
Tamarix Galicia

Vorada tauló

Canalització enllumenat
2.00
SECCIÓ BASE PROPOSTA

Aprox +0.3m

Hidrosembra

Canalització reg
1.50
Variable entre 3,80m -1,10m
En obra es verificarà que:
La plantació d'arbres sigui a 3m de la canonada de Ø800 ATLL i
l'arbustiva es situarà almenys a 1m d'aquesta.
La plantació d'arbres estigui fora de la zona de protecció de les
línies elèctriques aèries.
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Rigola

Sauló sòlid 10 cm
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Arbustiva cada 3 m.

Vorada A2
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ARQUITECTE CAP

Zona de policia

XAVIER MUNUERA FERNÁNDEZ

Conjunt lumínic tipus LEDME simple de ROURA
o equivalent, acabat oxidat. 32 W de potència.
4,20m d'alçada, cada 13m

ARQUITECTES REDACTORS

SECCIÓ ACTUAL
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0.3

Domini públic hidràulic

PROJECTE DE MILLORA D'ACCESSIBILITAT A LA VORERA
DE LA RIERA DE SANT CUGAT (POLÍGON FERRERIA)

Zona de policia

Canalització reg
Variable entre 3,80m -1,10m

SECCIÓ PÀS PEATONS

Conjunt lumínic tipus LEDME simple de ROURA
o equivalent, acabat oxidat. 32 W de potència.
4,20m d'alçada, cada 13m

Rigola
Hidrosembra

Aprox +0.3m
Vorada Tauló

Sauló sòlid 10 cm

Canalització reg
5

Asfalt
-

SECCIÓ PÀRQUING

-

4 cm Paviment mescla bituminosa contínua, amb betum asfàltic de penetració.
Granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític
Reg d'adherència amb emulsió bituminosa. Dotació 0,5 kg/m2
6 cm Paviment mescla bituminosa contínua, amb betum asfàltic de penetració.
Granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític
Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica, amb dotació 1 kg/m2
20 cm tot-u artificial

7.50
En obra es verificarà que:
La plantació d'arbres sigui a 3m de la canonada de Ø800 ATLL i
l'arbustiva es situarà almenys a 1m d'aquesta.
La plantació d'arbres estigui fora de la zona de protecció de les
línies elèctriques aèries.
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Franxinus angustifolia
Tilia tomentosa
Zelkova serrata

Vorada de formigó
Tipus A2
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Arbrat, distribuït aleatòriament, cada 10m

JORDI JUAN I USTRELL

15cm Tot-ú

Formigó vibrat HM-30/P/10/I+F
Acabat oxidat

ELISENDA BUIXEDA I PÉREZ

< Pendent del 2%

ARQUITECTE CAP

Rigola Vorada A2

XAVIER MUNUERA FERNÁNDEZ

Aprox +0.3m

ARQUITECTES REDACTORS

Vorada tauló

ESCALA:

Vitex alnus-castus
Salix atrocinerea
Prunus spinosa
Cornus sanguínea
Tamarix Galicia
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Arbustiva cada 3 m.
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Conjunt lumínic tipus LEDME simple de ROURA
o equivalent, acabat oxidat. 32 W de potència.
4,20m d'alçada, cada 13m

QUADRE ELÈCTRIC

ESQUEMA REG

BOCA DE REG

VÀLVULA D'AIREACIÓ

Distribució 1. Ø50mm; 350ml

Distribució 2. Ø50mm; 420ml
VÀLVULA DE DRENATGE

SECTOR 1
Ø40mm; 665ml
114 arbustos (anelles de 4 goters)
12 arbres (anelles de 8 goters)

CENTRE DE CONTROL
-

Dos sectors
Dos electrovàlvules
Regulador de pressió
Filtre metàl·lic de malla
Manòmetre
Programador T-BOSS-2
Boca de reg 1" 41
Arqueta obra

SECTOR 2
Ø40mm; 350ml
117 arbustos (anelles de 4 goters)

SECTOR 3
Ø40mm; 420ml
140 arbustos (anelles de 4 goters)

CENTRE DE CONTROL
-

Dos sectors
Dos electrovàlvules
Regulador de pressió
Filtre metàl·lic de malla
Manòmetre
Programador T-BOSS-2
Boca de reg 1" 41
Arqueta obra

SECTOR 4
Ø40mm; 145ml
84 arbustos (anelles de 4 goters)
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VÀLVULA DE DRENATGE
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ORIOL PARÉS CAMPS

BOCA DE REG

CENTRE DE CONTROL

ELISENDA BUIXEDA I PÉREZ

ARQUITECTE CAP

Armari model Monolit-2 amb 4 sortides i diferencial rearmable amb telegestió.

XAVIER MUNUERA FERNÁNDEZ

ARQUITECTES REDACTORS

QUADRE ELÈCTRIC

Bàcul cada 13m
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PROJECTE DE MILLORA D'ACCESSIBILITAT A LA VORERA
DE LA RIERA DE SANT CUGAT (POLÍGON FERRERIA)
ESQUEMA ENLLUMENAT

QUADRE ELÈCTRIC

ESQUEMA REG

BOCA DE REG

VÀLVULA D'AIREACIÓ

Distribució 1. Ø50mm; 350ml

Distribució 2. Ø50mm; 420ml
VÀLVULA DE DRENATGE

SECTOR 1
Ø40mm; 665ml
114 arbustos (anelles de 4 goters)
12 arbres (anelles de 8 goters)

CENTRE DE CONTROL
-

Dos sectors
Dos electrovàlvules
Regulador de pressió
Filtre metàl·lic de malla
Manòmetre
Programador T-BOSS-2
Boca de reg 1" 14
Arqueta obra

SECTOR 2
Ø40mm; 350ml
117 arbustos (anelles de 4 goters)

SECTOR 3
Ø40mm; 420ml
140 arbustos (anelles de 4 goters)

CENTRE DE CONTROL
-

Dos sectors
Dos electrovàlvules
Regulador de pressió
Filtre metàl·lic de malla
Manòmetre
Programador T-BOSS-2
Boca de reg 1" 41
Arqueta obra

SECTOR 4
Ø40mm; 145ml
84 arbustos (anelles de 4 goters)
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VÀLVULA DE DRENATGE
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BOCA DE REG

CENTRE DE CONTROL

ELISENDA BUIXEDA I PÉREZ

ARQUITECTE CAP

Armari model Monolit-2 amb 4 sortides i diferencial rearmable amb telegestió.

XAVIER MUNUERA FERNÁNDEZ

ARQUITECTES REDACTORS

QUADRE ELÈCTRIC

Bàcul cada 13m
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PROJECTE DE MILLORA D'ACCESSIBILITAT A LA VORERA
DE LA RIERA DE SANT CUGAT (POLÍGON FERRERIA)
ESQUEMA ENLLUMENAT

QUADRE ELÈCTRIC

ESQUEMA REG

BOCA DE REG

VÀLVULA D'AIREACIÓ

Distribució 1. Ø50mm; 350ml

Distribució 2. Ø50mm; 420ml
VÀLVULA DE DRENATGE

SECTOR 1
Ø40mm; 665ml
114 arbustos (anelles de 4 goters)
12 arbres (anelles de 8 goters)

CENTRE DE CONTROL
-

Dos sectors
Dos electrovàlvules
Regulador de pressió
Filtre metàl·lic de malla
Manòmetre
Programador T-BOSS-2
Boca de reg 1" 41
Arqueta obra

SECTOR 2
Ø40mm; 350ml
117 arbustos (anelles de 4 goters)

SECTOR 3
Ø40mm; 420ml
140 arbustos (anelles de 4 goters)

CENTRE DE CONTROL
-

Dos sectors
Dos electrovàlvules
Regulador de pressió
Filtre metàl·lic de malla
Manòmetre
Programador T-BOSS-2
Boca de reg 1" 41
Arqueta obra

SECTOR 4
Ø40mm; 145ml
84 arbustos (anelles de 4 goters)
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VÀLVULA DE DRENATGE
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BOCA DE REG

CENTRE DE CONTROL

ELISENDA BUIXEDA I PÉREZ

ARQUITECTE CAP

Armari model Monolit-2 amb 4 sortides i diferencial rearmable amb telegestió.

XAVIER MUNUERA FERNÁNDEZ

ARQUITECTES REDACTORS

QUADRE ELÈCTRIC

Bàcul cada 13m
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PROJECTE DE MILLORA D'ACCESSIBILITAT A LA VORERA
DE LA RIERA DE SANT CUGAT (POLÍGON FERRERIA)
ESQUEMA ENLLUMENAT

QUADRE ELÈCTRIC

ESQUEMA REG

BOCA DE REG

VÀLVULA D'AIREACIÓ

Distribució 1. Ø50mm; 350ml

Distribució 2. Ø50mm; 420ml
VÀLVULA DE DRENATGE

SECTOR 1
Ø40mm; 665ml
114 arbustos (anelles de 4 goters)
12 arbres (anelles de 8 goters)

CENTRE DE CONTROL
-

Dos sectors
Dos electrovàlvules
Regulador de pressió
Filtre metàl·lic de malla
Manòmetre
Programador T-BOSS-2
Boca de reg 1" 14
Arqueta obra

SECTOR 2
Ø40mm; 350ml
117 arbustos (anelles de 4 goters)

SECTOR 3
Ø40mm; 420ml
140 arbustos (anelles de 4 goters)

CENTRE DE CONTROL
-

Dos sectors
Dos electrovàlvules
Regulador de pressió
Filtre metàl·lic de malla
Manòmetre
Programador T-BOSS-2
Boca de reg 1" 41
Arqueta obra

SECTOR 4
Ø40mm; 145ml
84 arbustos (anelles de 4 goters)
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CENTRE DE CONTROL

ELISENDA BUIXEDA I PÉREZ

ARQUITECTE CAP

Armari model Monolit-2 amb 4 sortides i diferencial rearmable amb telegestió.

XAVIER MUNUERA FERNÁNDEZ

ARQUITECTES REDACTORS

QUADRE ELÈCTRIC

Bàcul cada 13m
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PROJECTE DE MILLORA D'ACCESSIBILITAT A LA VORERA
DE LA RIERA DE SANT CUGAT (POLÍGON FERRERIA)
ESQUEMA ENLLUMENAT

QUADRE ELÈCTRIC

ESQUEMA REG

BOCA DE REG

VÀLVULA D'AIREACIÓ

Distribució 1. Ø50mm; 350ml

Distribució 2. Ø50mm; 420ml
VÀLVULA DE DRENATGE

SECTOR 1
Ø40mm; 665ml
114 arbustos (anelles de 4 goters)
12 arbres (anelles de 8 goters)

CENTRE DE CONTROL
-

Dos sectors
Dos electrovàlvules
Regulador de pressió
Filtre metàl·lic de malla
Manòmetre
Programador T-BOSS-2
Boca de reg 1" 41
Arqueta obra

SECTOR 2
Ø40mm; 350ml
117 arbustos (anelles de 4 goters)

SECTOR 3
Ø40mm; 420ml
140 arbustos (anelles de 4 goters)

CENTRE DE CONTROL
-

Dos sectors
Dos electrovàlvules
Regulador de pressió
Filtre metàl·lic de malla
Manòmetre
Programador T-BOSS-2
Boca de reg 1" 41
Arqueta obra

SECTOR 4
Ø40mm; 145ml
84 arbustos (anelles de 4 goters)
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BOCA DE REG

CENTRE DE CONTROL
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ARQUITECTE CAP

Armari model Monolit-2 amb 4 sortides i diferencial rearmable amb telegestió.
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ARQUITECTES REDACTORS

QUADRE ELÈCTRIC

Bàcul cada 13m
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ESQUEMA ENLLUMENAT

PROJECTE DE MILLORA D'ACCESSIBILITAT A LA VORERA
DE LA RIERA DE SANT CUGAT (POLÍGON FERRERIA)
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ARQUITECTE CAP
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