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1. INTRODUCCIÓ
Aquesta memòria forma part dels treballs de consultoria encarregats per
l’Ajuntament de Tavèrnoles a Ciae Enginyers amb l’objecte d’elaborar el
Projecte constructiu per la reurbanització del carrer del Mig.
L’objecte del projecte és, d’acord amb els criteris establerts per les nomes vigents
i els criteris fixats pel departament tècnic de l’Ajuntament de Tavèrnoles, la
definició de la solució que permeti reurbanitzar el carrer que actualment està
pavimentat en formigó. Es renovarà la xarxa de clavegueram i es soterra la xarxa
de baixa tensió. El carrer disposarà de plataforma única amb separació de tres
zones: vorera amb formigó imprès, calçada amb paviment asfàltic i aparcament
amb formigó lliscat. La vorera tindrà continuïtat en el carrer de Savassona per
connectar amb la vorera del carrer Montseny. A més, s’executarà un nou accés
a placeta i es definirà la senyalització vertical i horitzontal necessària.

2. EMPLAÇAMENT
L’àmbit a reurbanitzar contempla tot el recorregut del carrer del Mig, al municipi
de Tavèrnoles. Rodejat pel carrer de Baix al sud-oest del carrer, pel carrer
Savassona al sud, pel carrer de Montseny al sud-est i per la carretera de
Casserres, BV-5213, al nord-oest del carrer.

Figura 1. Emplaçament del municipi de Tavèrnoles.
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Tavèrnoles és un municipi que es troba situat a la comarca d’Osona, a uns 10
quilometres de Vic. El terme municipal té una extensió de 18,76 km2 i compta
amb 340 ha de superfície forestal. En l’àmbit agrícola, el municipi compta amb
314 ha de terres llaurades i 335 ha de terres de pastures permanents. Les
hectàrees de conreu, corresponen a herbacis. El nombre actual d’habitant és de
329 (Dades del Padró municipal actualitzades el 2021).
3. ESTAT ACTUAL I OBJECTIU DE L’ACTUACIÓ
El carrer del Mig és un àmbit mig consolidat, amb un 71% de les parcel·les
edificades. El carrer disposa de xarxa de subministrament d’energia elèctrica
aèria i una xarxa de clavegueram. Recentment s’ha renovat la xarxa
d’abastament d’aigua potable conjuntament amb la de fibra òptica i s’ha instal·lat
punts d’enllumenat públic. El paviment del carrer es troba en un estat regular pel
que fa el paviment de formigó, sent aquest de plataforma única sense separació
de vials entre calçada i vorera.
El costat est del carrer es troben ubicades els darreres de les façanes de les
parcel·les que tenen l’accés principal pel carrer Montseny. Aquestes donen una
visió precària del carrer.

3.1. VIALITAT I PAVIMENTS
El carrer del Mig es troba pavimentat, en la totalitat de l’àmbit, amb formigó d’una
amplada mitja de 8 m, i permetent els dos sentits de circulació. El paviment
presenta diversos esvorancs en molta part del carrer.
El carrer no està definit el sentit de circulació, ni es disposa de senyalització
horitzontal (delimitació d’aparcament, pas de vianants, línies d’aturada...). La
senyalització existent no es suficient per la precisió de la circulació.
Actualment existeix un accés a la Placeta per al carrer Mig en forma de rampa,
amb una pendent, aproximadament, del 4% de una longitud d’1,66 m i 1 m
d’amplada. Aquesta té un accés poc facilitat a la Placeta per a persones amb
poca mobilitat.

3.2. SERVEIS EXISTENTS
El carrer disposa d’uns serveis existents. A continuació, s’explica l’estat actual i
les problemàtiques als serveis existents.
La gran majoria dels serveis existents del carrer del Mig són soterranis, amb
excepció de la telefonia i de la xarxa de baixa tensió, que són aeris. D’aquesta
última, es troba al llarg de tot el carrer amb uns postes de fusta i de formigó,
enganxat a les façanes de les parcel·les del carrer. La xarxa de telefonia només
dona servei al restaurant.
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Pel que fa la xarxa de clavegueram, soterrada, és de formigó de 400 mm de
diàmetre, col·locat pel mig del carrer sota el paviment de formigó. Aquesta xarxa
s’haurà de renovar per antiguitat.
La xarxa d’abastament d’aigua potable del carrer es troba en bon estat passant
pel costat oest del carrer en la majoria del carrer. Aquesta xarxa es va renovar a
l’any 2015. Al mateix temps, a la meitat del carrer hi ha una senyalització,
conforme hi ha un equip contra incendis, donant així abast a tot el carrer en cas
d’incendi.
La xarxa de fibra òptica, també es troba soterrada, ubicada paral·lela a la xarxa
d’abastament d’aigua potable i es va executar en el mateix moment.
La xarxa de baixa tensió, com s’ha comentat anteriorment, es troba aèria
suportada mitjançant uns pals de fusta i de formigó distribuïts al llarg del carrer
ubicats al costat est, en la meitat nord, i en el costat oest, en la meitat sud del
carrer.
La xarxa de l’enllumenat es troba en bon estat, que il·luminen les zones de
domini públic amb llums de bombetes i equips de diferents tipus (vapor de sodi
d’alta pressió, Halogenurs metàl·lics, leds), amb potències d’entre 4 W i 200 W,
instal·lats a columnes d’entre 4 i 10 metres d’alçada a tot el municipi.
La xarxa de telefonia, també es troba aèria, de la qual arriba pel nord del carrer
fins al restaurant que és la única que disposa d’aquest servei.
4. BASES DE DISSENY

4.1. TOPOGRAFIA
La metodología emprada per la projecció de la topografia 1:1000, va ser duta a
terme mitjançant una estació total per part de l’Ajuntament de Tavèrnoles.
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Figura 2. Presa de dades per par de l'Ajuntament

Els punts de la topografia emprada es pot veure a l’Annex 04 – Aixecament
topogràfic, es mostren les cotes preses de l’aixecament topogràfic realitzat per
l’Ajuntament.
El plànol topogràfic corresponent poden ser consultats al Document nº2. Plànols.

5. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA
El projecte preveu diverses actuacions, d’entre les quals és la construcció d’una
nova xarxa unitària de clavegueram.
A continuació es descriuen totes les actuacions a realitzar en l’àmbit del projecte.

5.1. DISSENY ESPAI URBÀ
Les actuacions projectades és realitzen per a una millora d’accés al carrer i la
mobilitat dels vianants del municipi per aquest. A continuació, es detallen les
actuacions per la mobilitat urbana:
-

Definició del vial com a plataforma única, amb 3 zones diferenciades: la
vorera, la calçada i la zona habilitada per aparcar. Aquests estaran
separats amb rigoles i cadascuna tindrà un material diferent.

-

Construcció d’una vorera, pel costat oest del carrer, de formigó imprès de
20 cm, d’amplada variable. També s’executarà vorera en el costat est a
l’inici i al final del carrer per donar continuïtat a la vorera del carrer
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Montseny tant pel nord com pel sud. Per facilitar aquesta continuïtat es
proposa la col·locació d’uns passos de vianants.
-

Construcció d’un carril d’aparcament, pel costat est del carrer, de formigó
lliscat amb una amplada de 2 m i delimitat la zona d’aparcament amb
llambordins entre vehicle i vehicle estacionat. Aquest carril tindrà un
espessor de 20 cm de capa. Com s’ha mencionat, a l’inici i al final del
carrer es disposarà de vorera. A més, es respectaran les entrades a
finques, on s’executarà paviment amb formigó imprès.

-

Construcció de la calçada, per l’eix central del carrer, de mescla
bituminosa, d’amplada de 3 m i de 12 cm de capa.

-

Construcció d’uns parterres al costat est del carrer, per a futura plantació
d’enfiladisses que ocultin els murs de darrere de les façanes amb accés
principal al carrer Montseny. Per delimitar aquests s’han seguit tres
criteris: només s’han disposat on l’amplada permetia els 50 cm, s’han
respectat les entrades a finques privades i no s’han definit en les
parcel·les sense edificar. Per executar aquests parterres, serà necessari
enderrocar i reposar dues arquetes d’escomeses per situar-les a l’exterior
dels parterres.

-

Col·locació de pilones d’acer d’1 m d’alçada en la vorera situada la part
nord per evitar l’estacionament indegut. S’enderrocaran les dues existents
en el tram

-

Definició del sentit del carrer i definició de la senyalització horitzontal i
vertical, que inclou nous pas de vianants.

-

Execució d’un nou accés a la Placeta pel carrer del Mig de sauló i amb
poca pendent d’entrada. Aquest tindrà una amplada de 3 m, per tal de
facilitar l’entrada a tots els habitants amb mobilitat reduïda. Serà necessari
esbrossar i arrancada de la vegetació existent.

-

Execució d’unes escales al actual accés de la Placeta, reemplaçant la
rampa existent actualment.

5.2. CIRCULACIÓ I SENYALITZACIÓ
5.2.1.

Sentit de circulació i estacionament

Tot el carrer serà de sentit únic, en direcció del sud cap al nord del carrer, donant
així sortida als carrers de la resta del municipi que baixen cap el sud d’aquest.
Es delimiten les places d’aparcament en la zona est del carrer, deixant lliure
l’espai d’entrades a finques privades i a excepció de la zona situada al final del
carrer (al nord), on es dona continuïtat a la vorera.
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5.2.2.

Senyalització

Es manté la senyalització vertical existent i s’afegeix de nova per donar claredat
al sentit de circulació del carrer: s’afegeix un stop i un prohibit el pas al final del
carrer i s’afegeix una senyalització en el carrer de la Savassona indicant la
prohibició de girar cap al carrer de Montseny per conduir els vehicles cap a
l’exterior del municipi. Pel que fa a la senyalització horitzontal es farà nova
d’acord amb el sentit definit: es defineixen un pas de vianants a l’inici, un quan
finalitza la vorera situada a l’est i un a al final del carrer, on també s’indica el stop.
Es pot veure amb més detall al plànol on es detalla la senyalització al Document
nº2. Plànols.

5.3. TRAÇAT DEL CARRER
Pel dimensionament del traçat del carrer s’han seguit les recomanacions de
mobilitat de disseny urbà establerts per la Generalitat de Catalunya al maig de
2009.

5.3.1.

Geometria

La calçada del carrer tindrà una amplada mínima de 3 metres. El criteri per la
definició geomètrica del carrer es detalla en l’Annex 09 – Traçat i moviment de
terres.
Es manté la rasant en gairebé tota la longitud del carrer, però aquest s’ha
modificat a l’entorn de l’entrada al restaurant, per tal de pujar-la per assolir la cota
d’entrada existent ja que actualment existeix un desnivell en aquest punt.

Figura 3. Desnivell existent a l’accés al restaurant des del carrer del Mig
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També es modifica el punt baix de la plataforma, situant-lo a la rigola que separa
l’aparcament i la calçada.

5.4. PAVIMENTACIÓ I FERMS
5.4.1.

Paviment

Com s’ha comentat anteriorment, es realitza de nou el paquet de ferm degut al
paviment de formigó que hi ha actualment. Per garantir la durabilitat implica que
hi hagin les següents capes del paquet de ferm:
-

Capa de trànsit de 4 cm amb paviment asfàltic AC 16 surf B 50/70 D.

-

Reg d’adherència tipus C60B3/B4 TER.

-

Capa de base de 8 cm amb paviment asfàltic intermèdia AC 22 bin B 50/70
S.

-

Reg d’emprimació tipus C50BF5 IMP.

-

Capa de 25 cm de tot-ú artificial.

El detall de la pavimentació es pot consultar a l’Annex 11 – Trànsit i
dimensionament ferms i paviments.

5.4.2.

Vorera i vial d’aparcament

La secció de vorera serà:
-

Paviment de formigó HM-25 imprès de 20 cm.

-

Esplanada de tot-ú artificial de 20 cm.

La secció del vial d’aparcament serà:
-

Paviment de formigó HM-25 imprès de 20 cm.

-

Esplanada de tot-ú artificial de 20 cm.

5.5. DISSENY DE XARXA DE SERVEIS
5.5.1.

Xarxa de clavegueram

Es proposa l’execució d’una nova xarxa unitària que recollirà les aigües residuals
de cada parcel·la per gravetat i les aigües pluvials per renovar la xarxa existent.
A continuació s’exposen les característiques de la xarxa de clavegueram:
-

Dissenyar canonades amb materials que compleixin amb els criteris de
resistència i durabilitat establerts per la norma vigent.
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-

Establir nous trams en gravetat de la xarxa unitària de diàmetres de
col·lectors de DN400 i DN500 mm de polietilè.

-

Per cabals 5 vegades els cabals residuals i cabals d’aigües pluvials, les
velocitats es troben per sobre de 0,5 m/s a tots els nous trams de
col·lectors.

-

Construir un total de 6 pous de registre de 100 cm de diàmetre interior per
les noves xarxes.

-

Sistema d’interceptors nous al llarg del carrer amb un total de 8 embornals
nous i reubicats entre la calçada i el vial d’aparcament.

-

Reconnexió d’escomeses amb col·lectors de DN200 mm de les parcel·les
a la nova xarxa, per tal de poder evacuar les aigües negres de cada una
d’aquestes.

-

Reconnexió de l’escomesa del restaurant que actualment connecta amb
la xarxa situada a la carretera BV-5213.

-

La xarxa es connecta al pou existent a la intersecció entre els carrers del
Mig i de la Savossona i es respecta la profunditat de 1,90 metres.

Els càlculs dels col·lectors es detallen a l’Annex 06 – Clavegueram. Xarxa aigües
residuals i pluvials.

5.5.2.

Xarxa de reg

Per tal de donar servei de reg als nous parterres, s’executarà una nova xarxa de
reg. La xarxa de reg es connectarà a la xarxa de reg existent del municipi i que
arriba fins al sud del carrer del Mig. A continuació s’exposen les característiques
de la xarxa de reg:
-

Execució d’una xarxa secundària formada per un col·lector d’entrada i un
altre de sortida, unint cada parterre, de polietilè PE 100 DN 50.

-

Entre cada un dels col·lectors, d’entrada i sortida del parterre, es
connecten dues línies de tubs de recoberts de llana de polipropilè de DN
16 mm, amb degolladors auto netejades i compensats de 2,3 l/h, inserits
a cada 30 cm.

-

Instal·lació d’una vàlvula de descarrega automàtica que s’ubica en el punt
final de la instal·lació, dins del pericó.

Els càlculs de la xarxa es detallen a l’Annex 07 – Jardineria i reg.

5.5.3.

Xarxa de baixa tensió

Per la xarxa de baixa tensió es proposa el soterrament d’aquesta per tal de donar
una millor amplada, i conseqüentment, mobilitat dels vianants, amb l’extracció
dels pals de fusta i de formigó, existents actualment.
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Les actuacions es poden veure amb més detall a l’Annex 08 – Electricitat. Xarxa
de baixa tensió.

5.5.4.

Altres xarxes de serveis

No es realitza cap actuació sobre les xarxes d’abastament, fibra òptica
enllumenat i telefonia, a excepció d’aquelles necessàries per executar l’obra
definida, és dir:
-

Demolició i reposició de dues arquetes d’escomeses d’abastament.

-

Desmuntatge i col·locació dels fanals existents

6. PROCÈS CONSTRUCTIU
Descripció
Es programen les següents actuacions:
-

Implantació a obra.

-

Implantació de totes les mesures de Seguretat i Salut. Pas important on
no es podrà iniciar l’obra fins que no s’hagi acabat la implantació.

-

Replanteig topogràfic de la traça dels nous serveis, de les voreres i
aparcaments. Detecció amb cales i senyalització dels serveis existents
susceptibles de ser afectats.

-

Execució dels serveis proposats.

-

Execució de l’obra d’urbanització.

-

Neteja final d’obra.

Les actuacions es poden veure amb més detall a l’Annex 13 – Programa de
desenvolupament dels treballs de l’obra.
7. INCIDÈNCIA AMBIENTAL
No es preveu cap incidència ambiental ja que les instal·lacions no es disposaran
dintre dels Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), XARXA NATURA 2000 i Espais
Naturals de Protecció Especial (ENPE).
8. SERVITUDS I EXPROPIACIONS
A partir de la informació facilitada pels serveis de l’Ajuntament de Tavèrnoles i
les companyies subministradores de serveis a través de la plataforma e-Wise,
s’han detectat aquelles afeccions a serveis urbans públics o privats tal com es
descriu a l’Annex 14 - Expropiacions i bens afectats.
El plànol corresponent està inclòs al Document nº 02. Plànols del present
projecte.
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9. PREESCRIPCIONS GENERALS


Plec de condicions: El Plec de Prescripcions Tècniques particulars és
aplicable a cadascun dels conceptes que integren les obres. S’inclou com
a Document nº 03 del Projecte.



Justificació de preus: La justificació de preus d’aquest projecte es basa
en el banc de preus de Infraestructures 2020 i s’ha realitzat amb els costos
de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. Els costos indirectes
aplicats als preus del present projecte és del 5,00%, tal i com queda
reflectit a l’annex de justificació de preus.



Termini d’execució: Per a la realització de la totalitat de les obres
contingudes en aquest projecte, es preveu un termini total d’execució de
5 mesos.



Programa de treballs: S’estima un termini total per a l’execució de les
obres de 5mesos. En el gràfic sinòptic del Pla d’Obra, a l’Apèndix 01 Pla
d’obra de l’Annex 13 - Programa de desenvolupament dels treballs de
l'obra, s’especifiquen els conceptes o parts principals de l’obra, estimantse les duracions previstes per a cada activitat.



Revisió de preus: D’acord amb el Real Decret 55/2017, de 3 de febrer,
que desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de la
economia espanyola i el Real Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel que es
modifiquen determinats preceptes del reglament general de la Llei de
Contractes de l’administració pública, aprovat pel Reial Decret 1098/2001,
de 12 d’octubre, com el termini d’execució de les obres definides en
aquest projecte supera els vint-i-quatre (24) mesos, és d’aplicació la
revisió de preus
En cas que calgui la seva aplicació, aquesta la fixarà l’Òrgan de
Contractació segons els criteris que consideri adients i d’acord amb la
normativa aplicable.

10. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
D’acord amb el que s’estableix a l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, cal incloure un apartat, en el Plec de
clàusules administratives de l’obra de referència, on es disposi que les empreses
que desitgin optar a la licitació hauran d’estar classificades en els grups,
subgrups i categories que s’assenyalen a continuació, aplicables en virtut del
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, modificat pel RD 773/2015, de 28
d'agost, el qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les
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administracions públiques, classificacions que podran suplir la solvència
sol·licitada en el seu cas.
S’especifiquen les següents categories:
1. Quan la quantia no sobrepassi els 150.000,- euros.
2. Quan la quantia excedeixi els 150.000,- euros i
360.000,- euros.
3. Quan la quantia excedeixi els 360.000,- euros i
840.000,- euros.
4. Quan la quantia excedeixi els 840.000,- euros i
2.400.000,- euros.
5. Quan la quantia excedeixi els 2.400.000,- euros i
5.000.000,euros.
6. Quan la quantia excedeixi els 5.000.000,- euros.

no sobrepassi els
no sobrepassi els
no sobrepassi els
no sobrepassi els

Les anteriors categories 5) i 6) no seran d’aplicació als grups I, J, K i els seus
subgrups, la màxima categoria dels quals serà la 4) quan excedeixi de 840.000
euros.
En funció del tipus d'obra, del pressupost de la mateixa i del termini d'execució
previst, es dedueix la classificació requerida per al Contractista. D’acord a les
seves característiques, aquesta obra queda inclosa en el Grup E: Hidràuliques /
Subgrup 1: Abastament i sanejament i en el Grup G: Vials i pistes / Subgrup 6:
Obres vials sense qualificació específica i. Tenint en compte que el termini
d’execució és inferior a un any, la classificació es determinarà d’acord al
pressupost d’execució de l’obra. Així doncs, per al present projecte, es requereix
la categoria següent:
Les obres si es liciten per fases estipulades tindran la següent classificació del
contractista:
•
•
•
•
•

Grup E: Hidràuliques
Subgrup 1: Abastament i sanejament
Grup G: Vials i pistes
Subgrup 6: Obres vials sense qualificació específica
Categoria 2: La quantitat del contracte és superior a 150.000 euros i
inferior a 360.000.

11. SEGURETAT I SALUT
D’acord amb el Real Decret 1627/1997 de 24 d’Octubre, s’ha redactat en el
present Projecte Constructiu l’Estudi de Seguretat i Salut.
El pressupost total de seguretat i salut, que s’ha comptabilitzat dintre de l’Annex
16 - Estudi de Seguretat i Salut, ascendeix a la quantia de El pressupost
d’Execució Material de Seguretat i Salut és de: 4.967,40€.
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12. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
L’estudi es desenvolupa a l’Annex 18 - Gestió de residus, i ha estat redactat
segons el reial decret 105/2008 i amb codificació dels residus segons la llista
europea de residus (mam/304/2002). S’inclou en les partides del pressupost el
transport i gestió a abocador dels residus generats, a més de partides generals
destinades a la gestió dels residus indirectes generats en tota obra i que
s’estimen al pertinent annex.
13. CONTROL DE QUALITAT
En compliment de la normativa vigent s’ha elaborat un Pla de control de Qualitat
per a l’execució de les obres. A l’annex 17 queda reflectida la proposta del pla
on s’assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat
d’assaigs a realitzar.
Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació de
les freqüències establertes, així com la realització d’assaigs no previstos
inicialment a la proposta del pla del control de qualitat.
Pel tipus de control a realitzar, i d’acord amb el Decret 257/2003 de 21 d’octubre,
els laboratoris competents pel desenvolupament previstos al pla de control de
qualitat hauran d’estar acreditats en els següents apartats:
1. GRUP D’ÀMBITS DEL FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EH)
− Àmbit de control del formigó, dels seus components i de les armadures
d’acer (EHA)
− Àmbit de control del formigó i dels seus components (EHC)
− Àmbit de control del formigó fresc (EHF)
2. GRUP D’ÀMBITS DE GEOTÈCNIA (GT)
− Àmbit de sondeigs, toma de mostres i assaigs in situ per reconeixements
geotècnics (GTC)
− Àmbit d’assaigs de laboratori de geotècnia (GTL)
3. GRUP D’ÀMBITS DE VIALS (VS)
− Àmbit de sols, àrids, mescles bituminoses i materials constituents de vials
(VSG)
− Àmbit de control de ferms flexibles i bituminosos de vials (VSF)
El pressupost per al control de qualitat estimat ascendirà a la quantitat de DOS
MIL CINC-CENTS SEIXANTA AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS (2.566,34€).
Aquests assaigs de control de qualitat seran executats per un Laboratori
degudament homologat.
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Les despeses que s’originin seran a càrrec del contractista fins el límit del dos i
mig per cent (1,5%) de l’import del tipus de licitació, mitjançant el corresponent
descompte de la certificació mensual d'obres.

14. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE
El projecte contindrà els següents documents:
DOCUMENT Nº1. MEMÒRIA I ANNEXOS
•

MEMÒRIA

•

ANNEXOS
•

ANNEX 01 – RESUM DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

•

ANNEX 02 – JUSTIFICACIÓ ACOMPLIMENT NORMATIVA VIGENT

•

ANNEX 03 – ANTECEDENTS I REPORTATGE FOTOGRÀFIC

•

ANNEX 04 – AIXECAMENT TOPOGRÀFIC

•

ANNEX 05 – DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ ACTUAL

•

ANNEX 06 – CLAVEGUERAM XARXA AIGÜES RESIDUALS I
PLUVIALS

•

ANNEX 07 – JARDINERIA I REG

•

ANNEX 08 – ELECTRICITAT. XARXA DE BAIXA TENSIÓ

•

ANNEX 09 – TRAÇAT I MOVIMENT DE TERRES

•

ANNEX 10 – ENDERROCS

•

ANNEX 11 – TRÀNSIT I DIMENSIONAMENT FERMS I PAVIMENTS

•

ANNEX 12 – ACCESSIBILITAT

•

ANNEX 13 – PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT DELS
TREBALLS DE L'OBRA

•

ANNEX 14 – EXPROPIACIONS I SEVEIS AFECTATS

•

ANNEX 15 – JUSTIFICACIÓ DE PREUS

•

ANNEX 16 – ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

•

ANNEX 17 – PLA DE CONTROL DE QUALITAT

•

ANNEX 18 – ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

•

ANNEX 19 – AFECTACIONS VIALITAT PÚBLICA
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•

ANNEX 20 – PCADM

DOCUMENT Nº2. PLÀNOLS
1. SITUACIÓ I ÍNDEX
2. PLANTA D’EMPLAÇAMENT
3. ESTAT ACTUAL
3.1. PLANTA ESTAT ACTUAL
3.2. XARXA ABASTAMENT
3.3. XARXA CLAVEGUERAM
3.4. XARXA FIBRA ÓPTICA I TELEFONIA
3.5. XARXA DE BAIXA TENSIÓ
4. PLANTA TOPOGRÀFICA
5. PLANEJAMENT VIGENT
6. PLANTA PROPOSTA URBANITZACIÓ
7. ENDERROC I PAVIMENTACIÓ
7.1. PLANTA ENDERROC
7.2. PLANTA PAVIMENTACIÓ
8. RASANTS I ALINEACIONS
9. PERFILS LONGITUDINAL I TRANSVERSAL
10. SECCIONS TIPUS
11. PLANTA SENYALITZACIÓ VIARIA
12. XARXA CLAVEGUERAM
12.1. PLANTA PROPOSTA
12.2. PERFIL LONGITUDINAL
13. XARXA DE REG
14. XARXA DE BAIXA TENSIÓ
16
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15. DETALLS CONSTRUCTIUS
16. PLANTA DE SERVEIS AFECTATS
17. AFECTACIONS A LA VIALITAT
DOCUMENT Nº3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
DOCUMENT Nº4. PRESSUPOST
•

AMIDAMENTS

•

QUADRE DE PREUS Nº 1

•

QUADRE DE PREUS Nº 2

•

PRESSUPOST

•

RESUM DE PRESSUPOST

•

ÚLTIM FULL

15. CARÀCTER DE L’OBRA
En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel
que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, i de l’article 123 del R.D. Legislatiu 3/2011 de 14 de
novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, es manifesta que el present Projecte Constructiu, compren una obra
completa en el sentit exigit en l’article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12
d’octubre, ja que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la
utilització de l’obra, i és susceptible de ser lliurada a l’ús general.
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16. PRESSUPOST D’OBRA

17. PRESSUPOST PER A CONEIXEMETN DE L’ADMINISTRACIÓ

Barcelona, Abril de 2022,

Ramon Font Arnedo
Enginyer de Camins, Canals i Ports
CIAE Ingenieros S.L.
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ANNEX 01 – RESUM DE CARACTERÍSTIQUES

Resum de característiques tècniques
Dades generals
Dades identificatives
Actuació
Nom de l’actuació: Projecte constructiu
per la reurbanització del carrer del Mig

CODI XBMQ:

Fase: Projecte

Ens local promotor: Ajuntament de Tavèrnoles

Emplaçament: Carrer del Mig

Habitants municipi: 329

Municipi: Tavèrnoles

Comarca: Osona

Persona de contacte de l’ens
Nom: Carles
Càrrec: Alcalde
Banús i Puigivila

Telèfon:
938.88.73.08

A/e:
banuspc@tavernoles.com

Telèfon:
674.61.16.79

A/e:
info@ciaeingenieros.com

Telèfon:
938.88.73.08

A/e:
alcubierrerm@tavernoles.cat

Redactor/a del projecte
Empresa,
Professió:
responsable:
Enginyer de
Ramón Font
camins, canals i
Arnedo
ports
Tècnic/a gestor/a
Nom:
Manel Alcubierre

Professió:
Arquitecte

Descripció de la urbanització
Tipologia
☐Camins municipals
☐Carreteres
☒Urbanització carrers
☐Places
☒Parcs i jardins
☐Només xarxes de serveis
☐Altra, especifiqueu quina:

Únicament renovació de serveis:
☐Aigua potable
☒Clavegueram
☐Enllumenat
☐Telefonia i telecomunicacions
☐Gas
☒Baixa tensió
☒Reg
☐Altres, especifiqueu quins: -

Tipus d’obra
☐Obra nova
☒Reurbanització
Descripció del projecte
Superfície: 0,19 Ha
Longitud (en el cas de vials): 235,79 m
Breu descripció dels serveis objectes de l’actuació (aigua, clavegueram...): Nova xarxa
unitària de clavegueram, soterrament de la xarxa de baixa tensió, l’ampliació de la xarxa de
reg.
Materials principals utilitzats: PEAD, formigó, mescla bituminosa, sauló
Mobiliari i altres:
Vegetació: Esbrossada
Activitats:
Criteris de disseny ambiental:

Descripció del context (barri, ciutat...)
Breu descripció: Reurbanització del carrer
Incorporació de participació ciutadana
Exposició/presentació pública (comunicació)
Taller de participació ciutadana (recull de
propostes)

☒SI ☐NO
Breu descripció: Optimització de l’obra civil
utilitzant la mateixa rasa per diferents
serveis, i per tant generant menor quantitat
de residus

Renda per càpita: 19.891 € (2021)

☐SI ☒NO
Breu descripció:
☐SI ☒NO
Breu descripció:

Cronograma del cicle inversor
Etapes, dates i termini
Etapes
Inici
Projecte

Final

Termini
5 mesos

Dades funcionals
Superfícies
VIAL

Voreres/zones de vianants
Calçada
Superfície verda
Carril d’aparcament
Total vial

PLACES I PARCS

Paviment tou
Paviment dur
Zona verda
Usos específics
Carril bicicleta
Total plaça/parc

TOTAL URBANITZACIÓ

m2
599,15
754,67
350,85
1.704,67
23,58
47,20
70,78
1.775,45

Amplades i longituds de vial
Amplada mitjana
Longitud total

m
8,00
235,79

Renovació de serveis – nous serveis
Servei
Renovació
% Renovació*
Aigua potable
☐SI ☒NO
Clavegueram
100%
☒SI ☐NO
Reg
100%
☒SI ☐NO
Telefonia
☐SI ☒NO
Telecomunicacions
☐SI ☒NO
Enllumenat públic
☐SI ☒NO
Baixa tensió
100%
☒SI ☐NO
Gas
☐SI ☒NO
Altres: ☐SI ☒NO
*En el cas de nova instal·lació, el tant per cent de renovació és el 100%

Característiques dels serveis inclosos
Aigua potable

Clavegueram

Enllumenat

Altres serveis:

Longitud
Dipòsits (capacitat)
Nombre hidrants
Breu descripció
Longitud i diàmetre
Unitària
Separativa residual
Separativa pluvial
Breu descripció
Nombre punts de llum
Nombre quadres
Estació transformadora
Breu descripció
Breu descripció:

237,62 m i DN400 - 500 mm
Tub de PEAD SN8
-

Dades ambientals
Climatologia
Classificació segons normativa vigent: Clima mediterrani
Breu descripció del clima i altitud: El clima mediterrani es caracteritza especialment per un
règim amb un dèficit hídric durant la part càlida de l’any. És un clima amb pluges estacionals.
D’altre banda, als mesos d’hivern pot arribar a glaçar. Les precipitacions anuals són
intermèdies, oscil·len entre els 250 i 800 mm generalment. Tavèrnoles es troba una altitud de
537 metres sobre el nivell del mar.
Temperatures (ºC) i Pluviometria (mm) (2020)
Màxima (mitjana): 20,6
Mínima (mitjana): 7,2

Pluviometria (mitjana anual): 925,5

Residus

Rebuig
Envasos (plàstics)
Paper – Cartró
Vidre
Orgànica
Altre, especifiqueu-lo

Es recullen al municipi
(marcar amb una X)
☒
☒
☒
☒
☒
☐

Sistema de recollida:

☐Hidràulic

Se soterren (indicar nombre
de contenidors)

☒Mecànic

☐Altre, quin:

Aigua
Xarxa separativa
☐SI ☒NO
Reutilització d’aigua de pluja ☐SI ☒NO
Consums d’aigua per al reg i neteja (m3/any):

Quantitat (m3/any):

Energia

Electricitat
Renovable, especifiqueu-la
TOTAL

Electricitat
Renovable, especifiqueu-la
TOTAL

Potència instal·lada en kW
Enllumenat
-

Altre ús, especifiqueu-lo

Consum anual kWh
Enllumenat
-

Altre ús, especifiqueu-lo

Dades econòmiques
Totes les dades han d’incloure l’IVA
Costos d’obra (PEC)
Concepte
Cost (euros)
Moviment de terres
22.829,17
Paviments
99.401,09
Serveis:
Aigua potable
480,07
Clavegueram
24.413,18
Telefonia i telecomunicacions
Enllumenat públic
Baixa tensió
51.141,03
Altre, especifiqueu-lo (Reg)
2.764,37
Total serveis
78.798,64
Mobiliari estàndard i jocs infantils
Elements singulars*
Vegetació
Altres, especifiqueu-los: (Serveis afectats,
35.250,87
SiS, Gestió de residus i imprevistos)
TOTAL
284.771,46
Cost urbanització/m2 superfície
Cost urbanització/m lineal
*Elements singulars: pèrgoles, quioscs, elements d’aigua, soterrament contenidors, etc.
Honoraris
Concepte
Redacció projecte
Complementaris (costos geotècnics,
topogràfics, etc.)
Direcció d’obra i coordinació seguretat i salut
TOTAL
Material gràfic
Plànols representatius del projecte (pdf)
Perspectives, imatges en realitat virtual

Cost (euros)

12.108,15
12.108,15
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1. INTRODUCCIÓ

Aquest annex forma part dels treballs de consultoria encarregats per
l’Ajuntament de Tavèrnoles a Ciae Enginyers amb l’objecte d’elaborar el
Projecte constructiu per la reurbanització del carrer del Mig.
L’objecte del projecte és, d’acord amb els criteris establerts per les nomes vigents
i els criteris fixats pel departament tècnic de l’Ajuntament de Tavèrnoles, la
definició de la solució que permeti reurbanitzar el carrer que actualment està
pavimentat en formigó. Es renovarà la xarxa de clavegueram i es soterra la xarxa
de baixa tensió. El carrer disposarà de plataforma única amb separació de tres
zones: vorera amb formigó imprès, calçada amb paviment asfàltic i aparcament
amb formigó lliscat. La vorera tindrà continuïtat en el carrer de Savassona per
connectar amb la vorera del carrer Montseny. A més, s’executarà un nou accés
a placeta i es definirà la senyalització vertical i horitzontal necessària.
En concret, aquest annex té per objecte justificar com s’ajusta a la normativa
vigent i a les prescripcions aplicables que intervenen i que s’han seguit i complert
en el projecte.

2. NORMATIVA I PRESCRIPCIONS APLICABLES
2.1. DISSENY URBÀ I SENYALITZACIÓ VIÀRIA

-

Recomanacions de mobilitat per al disseny urbà de Catalunya, del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya (2009).

-

Guia pràctica de facilitats per a la circulació de vianants en zones urbanes
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Direcció general de
Transports i Mobilitat.

-

“Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal”,
del Ministerio de Fomento del Govern d’Espanya.

2.2. XARXA DE VLAVEGUERAM

-

Recomanacions tècniques per als estudis d’innundabilitat d’àmbit local
(RETAIL); (GT1, 2003), de l’Agència Catalana de l’Aigua.

-

“Norma 5.2-IC. Drenaje Superficial (Orden FOM/298/2016 de 15 de
febrero)”

-

“Recomendaciones para tuberias de hormigón armado en redes de
saneamiento y drenaje (2ª edición)” del CEDEX.
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-

Pla director d’aigües pluvials (PDAP) de l’àrea metropolitana de Barcelona
(2005), elaborat per l’Entitat Metropolitana de Medi Ambient i l’Agència
Catalana de l’Aigua.

-

Guia de criteris tècnics generals de la xarxa de clavegueram de la ciutat
de Barcelona de l’empresa Barcelona Cicle de l’Aigua (BCASA) de
l’Ajuntament de Barcelona.

2.3. XARXA DE REG

-

Plec de condicions tècniques per a les instal·lacions de reg, de Parcs i
Jardins de Barcelona, Institut Municipal (gener 2007).

-

Reglament municipal tipus del servei de subministrament d’aigua potable
per a municipis, de Grup de treball sobre recursos hídrics de la Diputació
de Barcelona.

2.4. XARXA DE BAIXA TENSIÓ

-

Real Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament
electrotècnic per a baixa tensió i les seves instruccions tècniques
complementàries ITC-BT.

-

(BOE: 18.09.2002).

-

Instrucció 7/2003 de 9 de setembre de la Direcció General d’Energia i
Mines sobre procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió.

-

Real Decret 1955/200, de 1 de setembre, pel que es regules les activitats
de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments
d’autorització d’energia elèctrica.

-

Decret 329/2001, de 4 de setembre, pel qual, s’aprova el subministrament
elèctric (d’àmbit català).
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1. INTRODUCCIÓ

Aquest annex forma part dels treballs de consultoria encarregats per
l’Ajuntament de Tavèrnoles a Ciae Enginyers amb l’objecte d’elaborar el
Projecte constructiu per la reurbanització del carrer del Mig.
L’objecte del projecte és, d’acord amb els criteris establerts per les nomes vigents
i els criteris fixats pel departament tècnic de l’Ajuntament de Tavèrnoles, la
definició de la solució que permeti reurbanitzar el carrer que actualment està
pavimentat en formigó. Es renovarà la xarxa de clavegueram i es soterra la xarxa
de baixa tensió. El carrer disposarà de plataforma única amb separació de tres
zones: vorera amb formigó imprès, calçada amb paviment asfàltic i aparcament
amb formigó lliscat. La vorera tindrà continuïtat en el carrer de Savassona per
connectar amb la vorera del carrer Montseny. A més, s’executarà un nou accés
a placeta i es definirà la senyalització vertical i horitzontal necessària.
En concret, aquest annex té per objecte presentar els antecedents pròxims
realitzat al voltant de l’àmbit del present projecte. Així com també en aquest
annex s’adjunta un recull de fotografies de l’àmbit del projecte proporcionades
per l’ajuntament . Les fotografies incloses al present annex, s’han escollit com
les més representatives de l’àmbit on s’ubica la zona projectada.

2. ANTECEDENTS
En 2015 es va renovar la xarxa d’abastament del municipi i es va aprofitar per
executar la xarxa de fibra òptica.
A més, al octubre de 2021 l’empresa AEC Altimiras Enginyers Consultors van
realitzar i dur a terme la legalització de la instal·lació elèctrica de l’enllumenat
públic en el municipi. Els carrers actualment estan il·luminats en les zones de
domini públic amb llums de bombetes i equips de diferents tipus (vapor de sodi
d’alta pressió, Halogenurs metàl·lics, leds), amb potències d’entre 4 W i 200W,
instal·lats a columnes d’entre 4 i 10 metres d’alçada a tot el municipi, trobant-se
aquest en bon estat.
En 2013 es va redactar el projecte “d’Arranjament del carrer Montseny i millora
dels serveis existents”. Per tal d’homogeneïtzar les característiques
urbanístiques del municipi, s’ha
El projecte constructiu de l’Arranjament del carrer Montseny i millora dels serveis
existents va urbanitzar tot el carrer passant d’un paviment en mal estat i només
a la part central amb permissió de la circulació en ambdós sentits, per un vial en
el que es delimita l’espai destinat al sistema viari, donant preferència als
vianants, i preveient espais d’aparcament de vehicles, i amb un únic sentit de
circulació. Les principals característiques del projecte són les següents:
•

Plataforma única per a tot el carrer, de manera que la delimitació entre
circulació rodada i vianant, s’obté per mitjà de la utilització de diferents
3
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materials d’acabat i la col·locació de pilones, i deixant un carril central per
a un únic sentit de circulació de vehicles. El dimensionament dut a terme
va ser de 2,5 m d’amplada a la zona destinada a l’aparcament amb
formigó lliscat, 3 m destinat a la calçada amb una capa de rodadura
d’aglomerat asfàltic per al paviment de la calçada, i 2 m per a la vorera
amb formigó imprès .
•

Execució de xarxa d’aigües pluvials amb canonades de polietilè de doble
paret de DN 400 mm, situades al llarg de l’eix del carrer, i amb embornals
que en el projecte estaven situats en el punt mig de la plataforma i
finalment es va executar a la separació entre la plataforma i l’aparcament.

•

Execució xarxa d’aigües residuals amb canonades de polietilè de doble
paret de DN 315 mm, situades a l’eix del carrer i paral·lela a la xarxa de
recollida d’aigües pluvials.

•

Reubicació de les noves columnes a la línia de façana del costat est del
carrer.

•

La xarxa de distribució d’energia elèctrica de baixa tensió, varen demanar
a el subministrament d’energia elèctrica a través de la companyia Fecsa
Endesa, a partir de la connexió a realitzar en la nova caixa de distribució
que es col·locaria per a donar servei al nou centre cívic.

•

Extensió de la xarxa d’aigua potable per donar subministrament a les dues
parcel·les residencials situades a l’est del carrer,

•

Execució d’unes escales per donar accés del carrer de l’Església al
Montseny, i a la inversa, actuant així en la zona verda que hi ha.

•

Execució d’unes jardineres per adequar el carrer al l’extrem sud.
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3. REPORTATGE FOTOGRÀFIC

A continuació s’inclouen un seguit de fotografies de l’estat actual de l’àmbit del
projecte del mes de febrer 2022.

Figura 1. Accés existent a la Placeta al inici del carrer del Mig.

Figura 2. Zona adjacent a la Placeta. Futur accés a la Placeta al inici del carrer del Mig.
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Figura 3. Inici del carrer del Mig al nord.

Figura 4. Estat malmès de la calçada de formigó a l’inici del carrer del Mig al nord.
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Figura 5. Murs de façanes a cobrir amb la proposta d'actuació per parterre i mostra dels postes de
la baixa tensió ha soterrar.

Figura 6. Calçada malmesa de formigó a la meitat del carrer del Mig
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Figura 7. Murs de façanes a cobrir amb la proposta d'actuació per parterre i paviment de formigó
malmès a la meitat sud del carrer del Mig.

Figura 8. Final del carrer del Mig al sud.
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Figura 9. Final del carrer del Mig al sud.

Figura 10. Final del carrer del Mig, al encreuament amb carrer Savassona i carrer del Montseny.
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1. INTRODUCCIÓ

Aquesta annex forma part dels treballs de consultoria encarregats per
l’Ajuntament de Tavèrnoles a Ciae Enginyers amb l’objecte d’elaborar el
Projecte constructiu per la reurbanització del carrer del Mig.
L’objecte del projecte és, d’acord amb els criteris establerts per les nomes vigents
i els criteris fixats pel departament tècnic de l’Ajuntament de Tavèrnoles, la
definició de la solució que permeti reurbanitzar el carrer que actualment està
pavimentat en formigó. Es renovarà la xarxa de clavegueram i es soterra la xarxa
de baixa tensió. El carrer disposarà de plataforma única amb separació de tres
zones: vorera amb formigó imprès, calçada amb paviment asfàltic i aparcament
amb formigó lliscat. La vorera tindrà continuïtat en el carrer de Savassona per
connectar amb la vorera del carrer Montseny. A més, s’executarà un nou accés
a placeta i es definirà la senyalització vertical i horitzontal necessària.
En concret, aquest annex té per objecte mostrar l’aixecament topogràfic
proporcionat per l’Ajuntament de l’àmbit del projecte.
2. METODOLOGIA EMPRADA

La metodologia emprada per la projecció de la topografia 1:1000, va emprar una
estació total per part de l’Ajuntament de Tavèrnoles.

Figura 1. Presa de dades per par de l'Ajuntament

En l’Apèndix 01. Plànol de l’aixecament topogràfic es mostren les cotes preses
de l’aixecament topogràfic realitzat per l’Ajuntament.
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APÈNDIX 01 – PLÀNOL DE L’AIXECAMENT TOPOGRÀFIC
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1. INTRODUCCIÓ

Aquest annex forma part dels treballs de consultoria encarregats per
l’Ajuntament de Tavèrnoles a Ciae Enginyers amb l’objecte d’elaborar el
Projecte constructiu per la reurbanització del carrer del Mig.
L’objecte del projecte és, d’acord amb els criteris establerts per les nomes vigents
i els criteris fixats pel departament tècnic de l’Ajuntament de Tavèrnoles, la
definició de la solució que permeti reurbanitzar el carrer que actualment està
pavimentat en formigó. Es renovarà la xarxa de clavegueram i es soterra la xarxa
de baixa tensió. El carrer disposarà de plataforma única amb separació de tres
zones: vorera amb formigó imprès, calçada amb paviment asfàltic i aparcament
amb formigó lliscat. La vorera tindrà continuïtat en el carrer de Savassona per
connectar amb la vorera del carrer Montseny. A més, s’executarà un nou accés
a placeta i es definirà la senyalització vertical i horitzontal necessària.
En concret, aquest annex té per objecte realitzar la diagnosi de l’estat en que es
troba actualment el carrer del Mig.
2. ESTAT ACTUAL

El carrer del Mig és un àmbit consolidat, amb la majoria de les parcel·les
edificades. El carrer disposa de xarxa de subministrament d’energia elèctrica
aèria, xarxa d’abastament d’aigua potable, xarxa de clavegueram, enllumenat
públic, xarxa de fibra òptica i de telefonia per una parcel·la. Pel que fa al
paviment, és de formigó al llarg de tot el carrer, i presenta un mal estat en la
majoria de parts del carrer. El carrer no disposa de voreres per facilitat la
trajectòria dels veïns.
A més, al costat dret del carrer, en sentit nord, totes les cases tenen l’accés a
elles al carrer del Montseny i queden els murs de façana de darrere en aquest.
Algunes també disposen d’accés des del carrer del Mig.
2.1. VIALITAT I PAVIMENTS

El carrer del Mig es troba pavimentat, en la totalitat de l’àmbit, amb formigó d’una
amplada mitja de 8 m, i permetent els dos sentits de circulació. El paviment
presenta diversos esvorancs en molta part del carrer.
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Figura 1. Paviment de formigó malmès.

El carrer no està definit el sentit de circulació, ni es disposa de senyalització
horitzontal (delimitació d’aparcament, pas de vianants, línies d’aturada...). La
senyalització existent no és suficient.
Actualment existeix un accés a la Placeta per al carrer Mig en forma de rampa,
amb una pendent, aproximadament, del 4% de una longitud d’1,66 m i 1 m
d’amplada. Aquesta té un accés poc facilitat a la Placeta per a persones amb
poca mobilitat.

Figura 2. Actual accés a la Placeta
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2.2. SERVEIS EXISTENTS

La gran majoria dels serveis existents del carrer del Mig són soterranis, amb
excepció de la telefonia i de la xarxa de baixa tensió, que són aeris. D’aquesta
última, es troba al llarg de tot el carrer amb uns postes de fusta i de formigó. La
xarxa de telefonia només dona servei al restaurant.

Figura 3. Xarxa de telefonia aèria, fins al restaurant

Figura 4. Xarxa de baixa tensió aèria.

La xarxa d’abastament i de fibra òptica es va executar en 2015 i per tant no es
considera necessari realitzar cap actuació sobre aquestes xarxes.
La xarxa de clavegueram funciona adequadament però es troba al final de la
seva vida útil i es renovarà.
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ANNEX 06 – CAVEGUERAM. XARXA AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS
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1. INTRODUCCIÓ

Aquest annex forma part dels treballs de consultoria encarregats per
l’Ajuntament de Tavèrnoles a Ciae Enginyers amb l’objecte d’elaborar el
Projecte constructiu per la reurbanització del carrer del Mig.
L’objecte del projecte és, d’acord amb els criteris establerts per les nomes vigents
i els criteris fixats pel departament tècnic de l’Ajuntament de Tavèrnoles, la
definició de la solució que permeti reurbanitzar el carrer que actualment està
pavimentat en formigó. Es renovarà la xarxa de clavegueram i es soterra la xarxa
de baixa tensió. El carrer disposarà de plataforma única amb separació de tres
zones: vorera amb formigó imprès, calçada amb paviment asfàltic i aparcament
amb formigó lliscat. La vorera tindrà continuïtat en el carrer de Savassona per
connectar amb la vorera del carrer Montseny. A més, s’executarà un nou accés
a placeta i es definirà la senyalització vertical i horitzontal necessària.
En concret, aquest annex té per objecte realitzar els càlculs hidràulics necessaris
i justificar el dimensionament dels col·lectors.
2. ESTAT ACTUAL

Actualment existeix una xarxa que circula des del nord fins al carrer de
Savassonna, per acabar abocant les aigües a l’estació de bombeig situada
darrere d’una parcel·la en el carrer Pla de les Ballades. L’escomesa del
restaurant es connecta directament a la xarxa que discorre per la Carretera BV5213. Aquesta escomesa te problemes d’embussaments.
El carrer disposa de 7 embornals.
3. PROPOSTA

Es proposa renovar els col·lectors de la xarxa del carrer del Mig des del nou pou
PN01, ubicat al nord del carrer del Mig, prop de la Placeta i del restaurant, fins a
connectar al pou existent PE01 a l’encreuament entre el carrer del Mig i el de
Savassona. A més, es reconnecta l’escomesa del restaurant a aquesta, deixant
obsoleta la connexió existent actualment. També s’executaran 7 embornals
nous, situant-los en el punts baix de la secció transversal.
4. CÀLCUL HIDRÀULIC
4.1. METODOLOGIA EMPRADA

Per realitzar els càlculs de la xarxa i el càlcul de cabals d’aigües pluvials s’ha
utilitzat en el software de simulació SWMM. Aquest software és un estàndard
dintre de l’enginyeria per a la modelació numèrica de xarxes de clavegueram
creat per l'Agència de Protecció del Medi Ambient dels EUA.
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4.2. CÀLCUL CABALS

Cabal d’aigües pluvials
Per a la modelització d’una xarxa de sanejament és imprescindible definir
adequadament els cabals de pluges amb els que treballarà la xarxa.
Per definir el cabal de la conca, és necessari en primer lloc definir les conques
on es transformarà la pluja en escorrentia, posteriorment definir les pluges de
projecte i els seus hietogrames i finalment en els cabals de pluvials.
Seguidament s’exposa la metodologia que es va utilitzar per a generar els
hietogrames i els resultats obtinguts. La metodologia adoptada va ser la que
proposa l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).
a) En absència de sèries suficientment llargues de dades històriques de les
tempestes sofertes a la zona d’estudi, es va utilitzar el mètode de les
corbes Intensitat – Duració – Freqüència (corbes IDF) que proposa
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) a la publicació Recomanacions
tècniques per als estudis d’inundacions d’àmbit local disponible a:
https://www.diba.cat/documents/429360/0/Guia+Tècnica+Estudis+Inund
abilitat/f21b5b74-95b7-4d6b-8c1c-db724c66703b

Per obtenir la corba IDF es va utilitzar la següent relació proposada per
Témez, ja modificada amb el factor regional de valor 11 corresponent a
Catalunya segons els estudis del MOPU (1990).

(28 − D )
P'
I = d  (11) ( 280.1 −1)
24
0.1

0.1

Id =

Pd'
24

Pd' = K a  Pd

On,
•

•

•
•

•

I és la intensitat mitjana de precipitació per a una durada efectiva
de la pluja de D hores corresponent al període de retorn
considerat, expressada en mm/h
Id és la intensitat mitjana diària pel període de retorn considerat,
que és la intensitat de precipitació per a una durada efectiva de
la pluja d’un dia, expressada en mm/h
D és la duració efectiva de la pluja en hores
Pd és la precipitació 24 hores segons període de retorn d’estudi.
Aquest valor es va obtenir del segons el “Manual para el Cálculo
de Máximas Lluvias Diarias” publicat pel Ministeri de Foment del
Govern Espanyol
Pd’ és la precipitació diària en mm reduïda pel coeficient de
simultaneïtat Ka
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Ka = 1
Ka = 1−

log(S )
15

si S ≤ 1 km2
si S> 1 km2

S és la superfície de la conca en km2

b) El càlcul del hietograma, una vegada coneguda la corba IDF i el valor Pd’,
es va realitzar mitjançant el mètode dels blocs alternats. Els blocs que
conformen el hietograma és van definir en intervals de temps iguals a 5
minuts. Així, per a una pluja de duració 60 minuts el formaran 12 blocs.
Per automatitzar aquests passos es va utilitzar l’aplicació de distribució
gratuïta BloquesSWMM.exe. Aquesta aplicació, desenvolupada pel grup
de recerca FLUMEN de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
especialitzat en dinàmica fluvial i enginyeria hidrològica, permet obtenir el
hietograma de la pluja considerada a partir de la precipitació diària Pd i el
factor regional, i dona l’opció d’exportar-ho en format SWMM. Es troba
disponible a la següent adreça:

http://www.flumen.upc.edu/ca/documentacio/software/calcul-de-la-plujade-projecte-a-partir-del-procediment-de-blocs-alternats/view
A continuació es mostren les màximes pluges obtingudes per T2 i T10

Figura 1. Pluges de Tavèrnoles per a T2 i per T10 obtingudes a partir de “Màximas lluvias diarias
en la España Peninsular”

A continuació s’exposen els hietogrames de les pluges considerades, resultat
d’aplicar el procediment anterior pels diferents períodes de retorn.
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Figura 2: Hietogrames de les pluges de Tavèrnoles per a diferents períodes de retorn

Els models teòrics adoptats per a la simulació de la transformació plujaescorrentia van estar els dos següents:
a) La infiltració es va modelitzar a partir del mètode nord-americà del Número
de Corba del Soil Conservation Service (SCS). El mode d’implementació
que es va fer d’aquest model es detalla a les pàgines següents.
b) La fase de transport es va ajustar a l’esquema de l’Ona Dinàmica, que
resol les equacions de Saint-Venant de forma completa.
La transformació pluja-escorrentiu, com ja s’ha esmentat, es va realitzar amb el
model del Número de Corba (NC) del Soil Conservation Service. Aquest model
es troba integrat a SWMM i a la majoria d’aplicacions de modelització del
clavegueram.
En el model del Número de Corba, trobem primer el llindar d’escorrentiu P 0 a
partir dels usos del sòl, la geologia de la zona i el pendent del terreny. El procés
de càlcul a seguir es detalla a l’Annex 1 de les Recomanacions tècniques per als
estudis d’inundacions d’àmbit local publicat per l’Agència Catalana de l’Aigua i
disponible a:
https://www.diba.cat/documents/429360/0/Guia+Tècnica+Estudis+Inundabilitat/
f21b5b74-95b7-4d6b-8c1c-db724c66703b
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En aquest cas es va considerar que les conques aportants són les del carrer i la
part edificada de les parcel·les i es va aplicar un valor de CN de 98.
El model SWMM, per simular l’escorrentiu superficial i obtenir el volum d’aigua
que entra a la xarxa, necessita, a més de les dades anteriors (superfície de la
conca, ample, pendent mig i número de corba), les següents dades, els valors
de les quals es van prendre a partir de les taules que segueixen.

Cabal d’aigües residuals
A partir del numero de parcel·les que hi ha a la urbanització, d’un valor genèric
estimat de dotació mitja de 200 L/persona dia, i suposar una mitjana de 3
persones residents per cada parcel·la, es pot determinar el cabal mig residual
(Qr) que circularà per la xarxa unitària i per la residual. A continuació es càlcul
el cabal punta residual (Qp) que és 5 vegades el cabal residual. El valor obtingut
és:

𝑄𝑝 = 5 · 𝑄𝑟 = 5 · 13 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙 · 𝑙𝑒𝑠 · 3

ℎ𝑎𝑏
𝐿
𝑚3
· 200
= 0,011
𝑝𝑎𝑟𝑐.
ℎ𝑎𝑏 · 𝑑𝑖𝑎
𝑠

4.3. BASES DE DISSENY DE LA XARXA

A continuació, s’exposen les bases de disseny utilitzades per la definició dels
nous col·lectors:
•

Dissenyar canonades amb materials que compleixin amb els criteris de
resistència i durabilitat establerts per la norma vigent.

•

Establir pels nous trams en gravetat de la xarxa, un diàmetres de
col·lectors mínim DN400 per xarxes unitàries i pluvials i DN 315 per xarxes
residuals.

•

El material a utilitzar és Polietilè estructural corrugat exterior i llis interior
(PEAD) de rigidesa mínima SN8.

•

Establir 0,5% com a pendent mínima i un 4% de pendent màxima per als
nous col·lectors projectats, garantint que no es quedin retingudes les
aigües i es pateixi un desgast excessiu dels materials.

▪

Acotar la velocitat de circulació de les aigües a la xarxa de clavegueram,
situant-se per sobre de 0,5 m/s i per sota de 6 m/s.

▪

Disposar de pous de registre a totes les capçaleres. Col·locar pous de
registre com a mínim cada 50 metres i en tots els canvis de direcció en
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planta o en alçat (salts) per facilitar la neteja de la xarxa o la seva inspecció
amb càmera.
▪

Es dissenyaran els col·lectors amb un màxim de capacitat del 85%.

Com a valor de Manning (coeficient de rugositat) aplicat als col·lectors nous s’ha
considerat un paràmetre igual a 0,011 degut a que els col·lectors són de PEAD.
4.4. CÀLCUL DELS COL·LECTORS

S’ha modelat tota la xarxa del carrer del Mig i el pou existent a la intersecció entre
els carrers del Mig i de la Savossona, a partir d’aquest punt s’ha considerat una
sortia a medi. La xarxa modelada és la següent:

Figura 3. Model hidràulic

S’ha realitzat el càlcul de la nova xarxa pel cabal produït per la conca per un
període de retorn de 10 anys per comprovar el comportament de la xarxa davant
aquestes pluges.
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A continuació es mostra la capacitat de la xarxa davant de cabal produït per una
pluja de període de retorn de 10 anys.

Figura 4. Capacitat de la xarxa davant el cabal d’una pluja de període de 10 anys
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A continuació es mostra les velocitats màximes per a un període de retorn de 10
anys:

Figura 5. Velocitats màximes (m/s) de la xarxa davant el cabal d’una pluja de període de 10 anys

Es comprova que per uns diàmetres de col·lector de PEAD DN 400 i 500 mm la
capacitat màxima d’aquests es troba per sota del 85% en tots els casos. La xarxa
unitària assoleix valors d’entre 13 i 53% de la seva capacitat. També es
comprova que la velocitat de l’aigua que viatgi pels col·lectors sigui inferior a 6
m/s, arribant a un màxim de 2,11 m/s i 0,57 m/s de mínim.
5. CONCLUSIONS

La xarxa definida té capacitat suficient per evacuar el cabal produït per una pluja
de període de retorn de 10 anys.
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1. INTRODUCCIÓ

Aquest annex forma part dels treballs de consultoria encarregats per
l’Ajuntament de Tavèrnoles a Ciae Enginyers amb l’objecte d’elaborar el
Projecte constructiu per la reurbanització del carrer del Mig.
L’objecte del projecte és, d’acord amb els criteris establerts per les nomes vigents
i els criteris fixats pel departament tècnic de l’Ajuntament de Tavèrnoles, la
definició de la solució que permeti reurbanitzar el carrer que actualment està
pavimentat en formigó. Es renovarà la xarxa de clavegueram i es soterra la xarxa
de baixa tensió. El carrer disposarà de plataforma única amb separació de tres
zones: vorera amb formigó imprès, calçada amb paviment asfàltic i aparcament
amb formigó lliscat. La vorera tindrà continuïtat en el carrer de Savassona per
connectar amb la vorera del carrer Montseny. A més, s’executarà un nou accés
a placeta i es definirà la senyalització vertical i horitzontal necessària.
En concret, aquest annex té per objecte exposar les característiques per a la
construcció dels parterres i dimensionar la xarxa de reg per aquests parterres.
2. JARDINERIA
2.1. PROPOSTA

Es proposa la col·locació de parterres distribuïts al llarg del carrer del Mig.
D’aquesta manera s’oculten els murs posteriors, pràcticament sense accés,
procedents de les cases del carrer del Montseny i els parterres prenen un
protagonisme al disseny de l’espai del carrer.
L’elecció de les espècies d’enfiladisses a col·locar serà escollit posteriorment a
la redacció d’aquest projecte per l’Ajuntament.
2.2. METODOLOGIA DE PLANTACIÓ

A tots els parterres es col·locarà una capa d’escorça de pi d’un gruix de 10 cm
per tal de mantenir la humitat i les condicions òptimes de la terra vegetal. La
fondària de la capa de terra vegetal de plantació serà de 40 cm.
En el fons dels clots s’ha de garantir el drenatge amb la col·locació d’una capa
de 10 cm de graves cobertes amb un geotèxtil de 140 g/m2. En el moment de la
plantació de l’espècie s’ha d’instal·lar dos tubs recoberts amb llana de polipropilè
perforats de 16 mm de diàmetre per a correcte aeració del forat de plantació i
garantir una correcta distribució de l’aigua de reg.
3. XARXA DE REG

El projecte inclou el reg de tots els parterres per mitjà de canonades amb
degoteig.
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La nova xarxa de reg es connectarà a la xarxa de reg existent del municipi i que
arriba fins al sud del carrer del Mig. Per tant la instal·lació s’iniciarà a partir del
pericó sectorial, creant un xarxa secundària formada per un col·lector d’entrada
i un altre de sortida, unint cada parterre, de polietilè PE 100 DN 50. Entre cada
un dels col·lectors, d’entrada i sortida del parterre, es connecten dues línies de
tubs de recoberts de llana de polipropilè de DN 16 mm, amb degolladors auto
netejades i compensats de 2,3 l/h, inserits a cada 30 cm. Aquests tubs estan
separats entre ells 40 cm, quedant soterrades entre 5 i 10 cm en funció del tipus
de plantació.
Al final del col·lector de sortida es col·loca una vàlvula de ràcord pla del mateix
diàmetre que la canonada (DN 50) dins del pericó de 40x40x60 cm connectat al
sistema de desguàs, pel rentatge de la instal·lació.
La instal·lació esta dotada d’una vàlvula de descarrega automàtica que s’ubica
en el punt més alt de la instal·lació, dins del pericó.
La xarxa de reg s’ha dissenyat en sèrie perquè enllaci els parterres alineats al
llarg del carrer. Per això s’ha calculat el cabal que necessita que passi per
aquesta, tal i com es pot veure a continuació:
47,63 m2
3,33
0,0023 m3/h

Àrea parterre:
Nº degoters/ m tub degoters:
Cabal degoteig:

Parterre
1
2
3
4
5
6
Total

Superfície
(m2)

Longitud de
tub (m)

1,55
1,69
12,26
17,74
3,84
10,12
47,63

7,42
8,05
59,29
83,75
18,40
48,10
225,01

Cabal
degoteig
(m3/h)
0,0023
0,0023
0,0023
0,0023
0,0023
0,0023
0.0023

Nº de
degoteig total
24,72
26,83
197,62
279,18
61,35
160,33
750,03

Total cabal
parterre
(m3/h)
0,057
0,062
0,455
0,642
0,141
0,369
1,74

S’obté un cabal total de 1,74 m3/h, que circularà per a la nova xarxa de reg per
assegurar la quantitat d’aigua necessària per a cada parterre.
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1. INTRODUCCIÓ

Aquest annex forma part dels treballs de consultoria encarregats per
l’Ajuntament de Tavèrnoles a Ciae Enginyers amb l’objecte d’elaborar el
Projecte constructiu per la reurbanització del carrer del Mig.
L’objecte del projecte és, d’acord amb els criteris establerts per les nomes vigents
i els criteris fixats pel departament tècnic de l’Ajuntament de Tavèrnoles, la
definició de la solució que permeti reurbanitzar el carrer que actualment està
pavimentat en formigó. Es renovarà la xarxa de clavegueram i es soterra la xarxa
de baixa tensió. El carrer disposarà de plataforma única amb separació de tres
zones: vorera amb formigó imprès, calçada amb paviment asfàltic i aparcament
amb formigó lliscat. La vorera tindrà continuïtat en el carrer de Savassona per
connectar amb la vorera del carrer Montseny. A més, s’executarà un nou accés
a placeta i es definirà la senyalització vertical i horitzontal necessària.
En concret, aquest annex té per objecte descriure l’estat actual i la proposta de
soterrament de la línia de baixa tensió.
2. XARXA DE BAIXA TENSIÓ
2.1. ESTAT ACTUAL

Actualment la xarxa de baixa tensió és aèria al llarg de tot el carrer. Cada
parcel·la del carrer disposa d’escomesa pel subministrament aeri.
2.2. ACTUACIONS

Es proposa el soterrament de l’actual xarxa de baixa tensió. Es per això que s’ha
sol·licitat a la distribuïdora e-distribución la oferta tècnica econòmica.
-

Els treballs a realitzar en la xarxa de distribució, d'adequació, reforç o
reforma d'instal·lacions de la xarxa existent en servei, consistiran en les
adequacions o reformes d'instal·lacions en servei amb cost a càrrec del
client.

-

Rases per a entroncaments BT, retirada de LABT i suports indicats,
desmuntatge de postes de fusta de BT, instal·lació de noves TM amb
conversió i retibat d'obertures.

-

Entroncament i connexió de les noves instal·lacions amb la xarxa existent.

-

Treballs necessaris per a les noves instal·lacions de la xarxa de
distribució.

-

Rases i esteses de LSBT Al 0,6/1 kV amb noves línies de (3x1x240 +
1x150) mm2, instal·lació de nous CGP-9-250A BUC i CDU, caixes i
connexions.
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A l’Apèndix 01 – Nou subministrament de baixa tensió TOT CLIENT es pot
consultar l’informe de la distribuïdora amb les condicions tècniques econòmiques
del servi amb desglossament dels càrrecs imputables al client dels treballs
d’adequació de les instal·lacions existents.
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APÈNDIX 01 - NOU SUBMINISTRAMENT DE BAIXA TENSIÓ TOT
CLIENT
5
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ANNEX 09 – TRAÇAT I MOVIMENT DE TERRES
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1. INTRODUCCIÓ

Aquest annex forma part dels treballs de consultoria encarregats per
l’Ajuntament de Tavèrnoles a Ciae Enginyers amb l’objecte d’elaborar el
Projecte constructiu per la reurbanització del carrer del Mig.
L’objecte del projecte és, d’acord amb els criteris establerts per les nomes vigents
i els criteris fixats pel departament tècnic de l’Ajuntament de Tavèrnoles, la
definició de la solució que permeti reurbanitzar el carrer que actualment està
pavimentat en formigó. Es renovarà la xarxa de clavegueram i es soterra la xarxa
de baixa tensió. El carrer disposarà de plataforma única amb separació de tres
zones: vorera amb formigó imprès, calçada amb paviment asfàltic i aparcament
amb formigó lliscat. La vorera tindrà continuïtat en el carrer de Savassona per
connectar amb la vorera del carrer Montseny. A més, s’executarà un nou accés
a placeta i es definirà la senyalització vertical i horitzontal necessària.
En concret, aquest annex té per objecte definir geomètricament les modificacions
de rasant i descriure el mètode dut a terme per al càlcul dels volums de terres,
tant en l’excavació com en el reblert, i la presentació dels resultats obtinguts.

2. TRAÇAT

En el present projecte s’ha definit un eix nou per tal de modificar la rasant. D’una
banda, es modifica la rasant per tal de pujar-la i que l’accés al restaurant quedi
a cota de córrer i no sigui necessari una adaptació. D’altra banda, es definieix
que el punt baix estigui situat a la línia entre la calçada i l’aparcament.
Per la definició de l’alineació en planta i alçat s’ha tingut en compte la topografia
actual de la zona per respectar l’enllaç amb els carrers existents i amb les
entrades a les parcel·les privades.
L’eix en planta està definit per combinació d’elements bàsics, com arcs circulars
i segments de rectes, essent clotoides les corbes de transició utilitzades entre
ambdós. Els llistats corresponents de les alineacions en planta i alçat s’adjunten
l’Apèndix 01 - Llistat de l’eix.
3. SECCIONS

Es defineix el sentit del carrer i es delimiten les zones d’aparcament, juntament
amb la vorera. A continuació es justifiquen les amplades mínimes establertes per
a la calçada, per a la zona d’aparcament i per la vorera.
3.1. DIMENSIONAMENT DE L’AMPLADA DEL CARRIL

Per tal de determinar l’amplada de circulació d’un vehicle, es determinen els
vehicles que circularan pel carrer. En aquest cas, s’ha determinat la circulació de
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vehicles lleugers, turisme de dimensions mitjanes, i en casos excepcionals, la
circulació de vehicles pesats, fins a camions rígids de dos eixos de 9-12 m de
longitud i 2,5 m d’amplada, que circularan a una velocitat màxima de 20 km/h.
El dimensionament de l’amplada de la calçada (Ac) serà, doncs, definida pel gàlib
dels vehicles que hi circulen, amb la següent formula que preveu comportaments:

On,
-

𝐴𝐴𝐶𝐶 = 𝐷𝐷𝑏𝑏 + 𝑀𝑀𝑚𝑚 + 𝑀𝑀𝑠𝑠 + 𝑆𝑆𝑏𝑏 + 𝑆𝑆2𝑟𝑟 + 𝑆𝑆𝑙𝑙 + 𝑆𝑆𝑐𝑐 (𝑐𝑐𝑐𝑐)
Db: Les dimensions bàsiques del gàlib del vehicle determinat.
Mm: El marge de moviment que depèn de la velocitat i considera les
imprecisions de conducció i oscil·lacions dels vehicles.
Ms: El marge de seguretat que pretén compensar les imprecisions de
dimensions i els elements que sobresurten de la carrosseria.
Sb: El suplement de bidireccionalitat
S2r: El suplement d’avançament/ creuament de vehicles de dues rodes.
Sl: El suplement lateral per considerar eventualment l’efecte paret.
Sc: El suplement de sobre amplada de corba. S’ha de sumar en el ca de
velocitats superiors als 50 km/h, per compensar els moviments de
balanceig de la carrosseria.

El gàlib extern obtingut ha d’estar lliure de tot tipus d’obstacles: Panells de
senyalització, enllumenat, etc.
Db
Mm
Ms
Sb
S2r
Sl
Ac (cm)
Vehicles lleugers 180
30
210
Vehicles pesats
250
30
280
Tenint en compte les dimensions bàsiques, els marges i els suplements, s’ha
obtingut com ha amplada mínima del carrer sigui de 2,80 m. Finalment la calçada
es dimensiona per 3 m d’amplada per tal d’assegurar el pas de camions rígids
de dos eixos de 9-12 m.

3.2. DIMENSIONAMENT DE L’AMPLADA DEL CARRIL D’APARCAMENT

L’amplada del carril d’aparcament del carrer, s’ha tingut en compte les
dimensions de les places d’estacionament en cordó per a vehicles lleugers,
turisme de dimensions mitjanes, sent aquests de tipus II segons les
recomanacions de mobilitat per al disseny urbà de Catalunya.
Les dimensions de les places d’aparcament varien en funció de l’amplada del
carril de circulació i del tipus d’aparcament, presentant les següents
característiques principals:
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Figura 1. Dimensions bàsiques per a les places d’aparcament en cordó.

Tenint en compte que s’ha establert una amplada de calçada de 3 metre, i
observant la Figura 1, l’amplada mínima d’aparcament és de 1,80 metres. En el
cas que ens ocupa, s’ha decidit establir una amplada d’aparcament de 2 m
perquè en el cas de que es necessiti l’estacionament d’un camió de dos eixos, el
pas dels vehicles per la calçada no es vegi impedit.

3.3. DIMENSIONAMENT DE L’AMPLADA DE VORERA

Per establir l’amplada de vorera, principalment s’impulsa una xarxa per a
vianants que siguin continues, confortables, accessible si segures. Aquest ha
d’assegurar l’accessibilitat per a tothom, a fi que les persones amb mobilitat
reduïda, la gent gran, els pares amb cotxets... puguin exercir el seu dret a la
mobilitat.
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Figura 2. Dimensions bàsiques per a vianants, incloent-hi les persones amb mobilitat reduïda.

Les recomanacions de mobilitat per al disseny urbà de Catalunya estableix un
amplada mínima de 1,20 m entre obstacles pel pas de persones amb mobilitat
reduïda, tal i com es mostra a la Figura 2.
En el cas del carrer del Mig l’amplada de la vorera es variable al llarg d’aquest,
tenint una amplada mínima d’1 metre, en un punt del carrer, i 2,40 metres
d’ample màxim, al sud del carrer. Tenint en compte les observacions donades
per la recomanacions de mobilitat, tret del punt en que l’amplada es d’1 metre,
complim amb la accessibilitat per a tothom al llarg del carrer.
3.4. GIRS

El gir ha determinar va en funció dels vehicles que maniobraran per aquest. Com
s’ha comentat anteriorment, els vehicles que hi circularan seran: vehicles
lleugers, turismes de dimensions mitjanes, i vehicles pesats, camió rígid de dos
eixos.
La maniobra d’aquests, no es poden determinar únicament per un radi, sinó que
també s’ha de tenir en compte les dimensions dels vehicles, la velocitat aquí se
circula en el moment el gir.
Amb una velocitat constant, la trajectòria del vehicle determina una superfície
escombrada es aquesta es superior a l’ocupació total del vehicle en trajectòria
rectilínia. Pel qual, s’ha de calcular el radi per les diverses trajectòries, amb girs
iguals o inferiors a 90o.
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Figura 3. Superfície escombrada en la maniobra de gir d'un vehicle.

Per definir els girs, recomanacions de mobilitat per al disseny urbà de Catalunya,
estableix uns radis interiors i exteriors, per a cada un dels vehicles.
Tabla 1. Radis de gir de 90º a velocitat de maniobra segons categoria del vehicle.

Tenint en compte les recomanacions comentades, s’ha decidit establir els radis
corresponents a la categoria 4, encara que la circulació d’aquest serà ocasional.
Acomplint així amb els girs d’entrada i sortida al carrer.
4. MOVIMENT DE TERRES

Per al càlcul del volum de terres d’excavació i de reblert de la rasa s’ha procedit
a calcular les àrees corresponents a desmunt o a terraplenat de terres per als
diferents trams de cadascuna de les actuacions. El volum es pot calcular com la
semisuma d’àrees entre dues seccions consecutives, multiplicat per la distància
que les separa.
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En l’ Apèndix 2. Taules per al càlcul de volums dels col·lectors s’adjunten les
taules que recullen els resultats d’aquests càlculs. Les àrees s’expressen en m2
i els volums en m3.
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APÈNDIX 01 – LLISTAT DE L’EIX
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VAV
0.00
1.00

2.00

3.00

4.00

Inclinació
Longitud
de rasant
de corba
T.S.
0+000.00
-4.15%
0+002.01
-11.50%
1.092m
Informació d'acord vertical: (acord convex)
P.K. de
0+001.46 Elevació:
PAV:
P.K. de
0+002.01 Elevació:
VAV:
P.K. de PTV:
0+002.56 Elevació:
Punt alt:
0+001.46 Elevació:
Inclinació
Inclinació
de rasant
-4.15% de rasant
T.E.:
T.S.:
Pendent:
7.35% K:
Longitud de
1.092m
corba:
0+007.52
-7.50%
4.538m
Informació d'acord vertical: (acord còncau)
P.K. de
0+005.25 Elevació:
PAV:
P.K. de
0+007.52 Elevació:
VAV:
P.K. de PTV:
0+009.79 Elevació:
Punt baix:
0+009.79 Elevació:
Inclinació
Inclinació
de rasant
-11.50% de rasant
T.E.:
T.S.:
Pendent:
4.00% K:
Longitud de
4.538m
corba:
0+021.00
-2.68%
5.880m
Informació d'acord vertical: (acord còncau)
P.K. de
0+018.07 Elevació:
PAV:
P.K. de
0+021.00 Elevació:
VAV:
P.K. de PTV:
0+023.95 Elevació:
Punt baix:
0+023.95 Elevació:
Inclinació
Inclinació
de rasant
-7.50% de rasant
T.E.:
T.S.:
Pendent:
4.82% K:
Longitud de
5.880m
corba:
0+040.57
-2.99%
2.746m

P.K.

525.408m
525.385m
525.322m
525.408m
-11.50%

525.012m
524.752m
524.581m
524.581m
-7.50%

523.961m
523.740m
523.662m
523.662m
-2.68%
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5.00

6.00

7.00

Informació d'acord vertical: (acord convex)
P.K. de
0+039.20 Elevació:
PAV:
P.K. de
0+040.57 Elevació:
VAV:
P.K. de PTV:
0+041.94 Elevació:
Punt alt:
0+039.20 Elevació:
Inclinació
Inclinació
de rasant
-2.68% de rasant
T.E.:
T.S.:
Pendent:
0.31% K:
Longitud de
2.746m
corba:
0+047.31
-4.16%
0.512m
Informació d'acord vertical: (acord convex)
P.K. de
0+047.05 Elevació:
PAV:
P.K. de
0+047.31 Elevació:
VAV:
P.K. de PTV:
0+047.56 Elevació:
Punt alt:
0+047.05 Elevació:
Inclinació
Inclinació
de rasant
-2.99% de rasant
T.E.:
T.S.:
Pendent:
1.18% K:
Longitud de
0.512m
corba:
0+057.48
-1.30%
11.776m
Informació d'acord vertical: (acord còncau)
P.K. de
0+051.59 Elevació:
PAV:
P.K. de
0+057.48 Elevació:
VAV:
P.K. de PTV:
0+063.37 Elevació:
Punt baix:
0+063.37 Elevació:
Inclinació
Inclinació
de rasant
-4.16% de rasant
T.E.:
T.S.:
Pendent:
2.86% K:
Longitud de
11.776m
corba:
0+088.09
2.18%
3.302m
Informació d'acord vertical: (acord còncau)
P.K. de
0+086.44 Elevació:
PAV:
P.K. de
0+088.09 Elevació:
VAV:
P.K. de PTV:
0+089.74 Elevació:

523.253m
523.216m
523.175m
523.253m
-2.99%

523.023m
523.015m
523.004m
523.023m
-4.16%

522.836m
522.591m
522.515m
522.515m
-1.30%

522.215m
522.193m
522.229m
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8.00

9.00

10.00

Punt baix:
0+087.67 Elevació:
Inclinació
Inclinació
de rasant
-1.30% de rasant
T.E.:
T.S.:
Pendent:
3.48% K:
Longitud de
3.302m
corba:
0+092.69
-0.40%
2.546m
Informació d'acord vertical: (acord convex)
P.K. de
0+091.42 Elevació:
PAV:
P.K. de
0+092.69 Elevació:
VAV:
P.K. de PTV:
0+093.96 Elevació:
Punt alt:
0+093.57 Elevació:
Inclinació
Inclinació
de rasant
2.18% de rasant
T.E.:
T.S.:
Pendent:
2.57% K:
Longitud de
2.546m
corba:
0+114.23
-1.42%
5.143m
Informació d'acord vertical: (acord convex)
P.K. de
0+111.66 Elevació:
PAV:
P.K. de
0+114.23 Elevació:
VAV:
P.K. de PTV:
0+116.80 Elevació:
Punt alt:
0+111.66 Elevació:
Inclinació
Inclinació
de rasant
-0.40% de rasant
T.E.:
T.S.:
Pendent:
1.03% K:
Longitud de
5.143m
corba:
0+147.54
-1.73%
3.029m
Informació d'acord vertical: (acord convex)
P.K. de
0+146.02 Elevació:
PAV:
P.K. de
0+147.54 Elevació:
VAV:
P.K. de PTV:
0+149.05 Elevació:
Punt alt:
0+146.02 Elevació:
Inclinació
Inclinació
de rasant
-1.42% de rasant
T.E.:
T.S.:
Pendent:
0.30% K:

522.207m
2.18%

522.266m
522.294m
522.288m
522.289m
-0.40%

522.219m
522.208m
522.172m
522.219m
-1.42%

521.756m
521.734m
521.708m
521.756m
-1.73%
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11.00

12.00

Longitud de
3.029m
corba:
0+223.13
2.15%
7.358m
Informació d'acord vertical: (acord còncau)
P.K. de
0+219.45 Elevació:
PAV:
P.K. de
0+223.13 Elevació:
VAV:
P.K. de PTV:
0+226.80 Elevació:
Punt baix:
0+222.73 Elevació:
Inclinació
Inclinació
de rasant
-1.73% de rasant
T.E.:
T.S.:
Pendent
3.87% K:
Longitud de
7.358m
corba:
0+233.95

520.493m
520.429m
520.508m
520.464m
2.15%
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APÈNDIX 02 – TAULES PER AL CÀLCUL DE VOLUMS DELS
COL·LECTOR
14

DADES DE CADA COL∙LECTOR
inicial
POUS
PN01 ‐ PN02
PN02 ‐ PN03
PN03 ‐ PN04
PN04 ‐ PN05
PN05 ‐ PN06
PN06 ‐ PE01

Tipo secció

tip. Entibació/no
entibació

Nom secció
3
3
3
3
5
5

S.E_MB_400
S.E_MB_400
S.E_MB_400
S.E_MB_400
S.E_MB_500
S.E_MB_500

S.E
S.E
S.E
S.E
S.E
S.E

Pou inicia / PK Inicial

0
26,52
63,48
113,63
163,63
205,34

Pou fina l/ PK final

26,52
63,48
113,63
163,63
205,34
237,61

Cota terreny incial

524,92
523,412
522,5
522,129
521,346
520,584

Cota solera/rasant
col∙lector incial

522,967
522,05
520,941
520,44
519,84
519,42

Cota clau tub incial

523,367
522,45
521,341
520,84
520,34
519,92

final
Cota solera/rasant
incial inclós
recobriment

522,867
521,95
520,841
520,34
519,74
519,32

Cota terreny ‐Cota
clau tub inicial >=
0,80 m

1,553
0,962
1,159
1,289
1,006
0,664

Cota(tapa)
final

523,412
522,5
522,129
521,346
520,584
521,085

Cota solera/rasant final

522,05
520,941
520,44
519,84
519,42
519,13

Cota clau tub final

522,45
521,341
520,84
520,24
519,92
519,63

Cota solera/rasant final Cota terreny ‐Cota clau
inclós recobriment
tub final >= 0,80 m

521,95
520,841
520,34
519,74
519,32
519,03

0,962
1,159
1,289
1,106
0,664
1,455

H (m)

0,788
0,591
0,754
0,727
0,465
0,690

L (m)

26,520
36,960
50,150
50,000
41,710
32,270

Pendent

3,46%
3,00%
1,00%
1,20%
1,01%
0,90%

V excav (m3)

33,225
36,830
59,786
58,011
37,249
38,891

V 1 (m3)

8,65215
11,3301
16,1934
16,0125
13,3055
11,0186

Tipo V1

TOT‐Ú
TOT‐Ú
TOT‐Ú
TOT‐Ú
TOT‐Ú
TOT‐Ú

V 2 (m3)

23,0657
22,7211
40,6871
38,9688
17,2135
23,3456

Tipo V2

MAT. OBRA
MAT. OBRA
MAT. OBRA
MAT. OBRA
MAT. OBRA
MAT. OBRA

V 3 (m3)

10,0335
13,9833
18,9736
18,9168
19,8394
15,3492

Tipo V3

SORRA
SORRA
SORRA
SORRA
SORRA
SORRA

Tall serra
disc (m)

55,846
76,5684
103,079
102,758
86,168
67,4676

Tipo tall
disc

M.B
M.B
M.B
M.B
M.B
M.B

Superfície rasa
excavació (m2)

34,609
45,320
64,774
64,050
53,222
44,074

Volum capa Ea
(m2)

4,465
5,873
8,363
8,274
6,877
5,668

Tipo volum
capa Ea

M.B
M.B
M.B
M.B
M.B
M.B

V
Sup. entibació
transport
(m2)
terres (m3)

0
0
0
0
0
0

22,0182
29,9579
41,469
41,2125
41,3346
32,704
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1. INTRODUCCIÓ

Aquest annex forma part dels treballs de consultoria encarregats per
l’Ajuntament de Tavèrnoles a Ciae Enginyers amb l’objecte d’elaborar el
Projecte constructiu per la reurbanització del carrer del Mig.
L’objecte del projecte és, d’acord amb els criteris establerts per les nomes vigents
i els criteris fixats pel departament tècnic de l’Ajuntament de Tavèrnoles, la
definició de la solució que permeti reurbanitzar el carrer que actualment està
pavimentat en formigó. Es renovarà la xarxa de clavegueram i es soterra la xarxa
de baixa tensió. El carrer disposarà de plataforma única amb separació de tres
zones: vorera amb formigó imprès, calçada amb paviment asfàltic i aparcament
amb formigó lliscat. La vorera tindrà continuïtat en el carrer de Savassona per
connectar amb la vorera del carrer Montseny. A més, s’executarà un nou accés
a placeta i es definirà la senyalització vertical i horitzontal necessària.
En concret, aquest annex té per objecte descriure els enderrocs necessaris per
executar el present projecte.
2. ENDERROC
2.1. PAVIMENTACIÓ

Els elements de pavimentació a enderrocar són els següents:
-

Vial de ferm: enderroc per rasa de servei i per l’execució de vorera.

-

Paviment viari de formigó del carrer del Mig

-

Formigó en massa en voreres del carrer del Mig i zona per executar la
connexió entre les voreres existents i la nova vorera.

-

Rigola existent, per donar continuïtat a la futura vorera.

-

Formigó de la rampa d’accés a la Placeta.

2.2. VEGETACIÓ

Els elements de vegetació a enderrocar són les següents:
-

Esbrossada de la vegetació existent a la zona adjacent a la Placeta, per
a futur accés a aquesta.

-

Arrancada d’arbustos pel nou accés a la Placeta.

2.3. SERVEIS EXISTENTS

Els elements dels serveis existents a enderrocar són els següents:
-

Els col·lectors del clavegueram existent per la col·locació d’uns de nous.
3
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-

Els pous de la xarxa del clavegueram existent per la col·locació d’uns de
nous.

-

Els embornals del clavegueram existent per la reubicació d’aquests.

-

Les arquetes d’escomeses d’abastament que es situen en la futura
localització dels parterres

-

Pals de la baixa tensió

-

Fanals i senyals verticals que es recol·locaran.
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1. INTRODUCCIÓ

Aquest annex forma part dels treballs de consultoria encarregats per
l’Ajuntament de Tavèrnoles a Ciae Enginyers amb l’objecte d’elaborar el
Projecte constructiu per la reurbanització del carrer del Mig.
L’objecte del projecte és, d’acord amb els criteris establerts per les nomes vigents
i els criteris fixats pel departament tècnic de l’Ajuntament de Tavèrnoles, la
definició de la solució que permeti reurbanitzar el carrer que actualment està
pavimentat en formigó. Es renovarà la xarxa de clavegueram i es soterra la xarxa
de baixa tensió. El carrer disposarà de plataforma única amb separació de tres
zones: vorera amb formigó imprès, calçada amb paviment asfàltic i aparcament
amb formigó lliscat. La vorera tindrà continuïtat en el carrer de Savassona per
connectar amb la vorera del carrer Montseny. A més, s’executarà un nou accés
a placeta i es definirà la senyalització vertical i horitzontal necessària.
En concret, aquest annex té per objecte descriure, justificar i dimensionar els
paviments superficials i les seves bases utilitzats al projecte per ajustar el màxim
possible el pressupost.
2. ELEMENTS PROJECTATS

Els ferms i paviments han estat escollits en base a diferents criteris segons la
funció que es preveu que desenvolupi. Al projecte es preveuen 3 àmbits a
pavimentar amb criteris diferenciats:
-

Calçada: paviment bituminós pel carril de trànsit rodat per coherència amb
el material existent als altres carrers.

-

Vorera: paviment de formigó imprès per coherència amb el material
existent als altres carrers.

-

Aparcament: paviment de formigó lliscat per als estacionaments dels
vehicles per coherència amb el materials dels altres carrers.

-

Accés a la placeta: paviment amb sauló per la rampa i escales de formigó

2.1. CALÇADA

Degut al paviment de formigó existent, es preveu la renovació de la capa base
de tot-ú artificial de 25 cm i dues capes d’aglomerat pel carril de trànsit rodat i
una capa de formigó lliscat de 20 cm per l’aparcament dels vehicles.
2.2. VORERA

Per coherència amb el material comú al carrer del Montseny, el material a utilitzar
serà una capa de formigó imprès de 20 cm de gruix.
2.3. ELEMENTS LINEALS
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Es distingeixen tres elements lineals:
-

Rigola de formigó de 20 cm d’amplada per separa la calçada per on passa
el trànsit rodat de la vorera i de la zona d’aparcament.

-

Vorada de jardí. Prefabricada de formigó tipus TJ8 8x20 cm, col·locats per
separar la zona d’aparcament dels parterres.

-

Tauló de fusta de roure de 18x12 cm per delimitar el nou accés a la
Placeta.

3. DIMENSIONAMENT DE LA SECCIÓ DEL FERM

Per a la definició de la secció de ferm s’utilitza la Norma de Firmes 6.1-IC
FOM/3460/2003. Per determinar la nova secció de ferm es determinen les
següents variables: Trànsit i esplanada.
3.1. CATEGORIA DE TRÀNSIT

En base a la informació recopilada, s’estima una circulació de <25 vehicles
pesats al dia que correspon a un trànsit T42, per al carrer del Mig.
3.2. ESPLANADA

Es considerarà una esplanada tipus E2, que caldrà confirmar amb les primeres
cales a obra.
3.3. SECCIÓ DE FERM

Tot i no existir una normativa específica per a urbanitzacions, s’ha emprat la
Instrucció 6.1, a partir del transit T42 i de l’esplanada E2, i considerant un tipus
de ferm bituminós ja que és el paviment existent als altres carrers, la secció tipus
estarà composada per :
-

25 cm de tot-ú.

-

5 cm de mescla bituminosa.

Per millorar la capacitat, es proposa realitzar la següent secció de ferm:
-

25 cm de tot-ú.

-

12 cm de mescla bituminosa en dues capes de 4 cm i 8 cm.
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4. DEFINICIÓ DELS DIFERENTS ELEMENTS
4.1. CALÇADA
4.1.1. CAPA DE TRÀNSIT DE MESCLA BITUMINOSA

Nou paquet de ferm amb les característiques explicades prèviament. A
continuació es descriu el desglossat de les diferents capes del ferm i de les
bases:
CAPA

GRUIX

Capa asfalt rodolament: AC 16 surf B 50/70 D

4 cm

Reg d’adherència tipus C60B3/B4 TER

-

Capa asfalt intermèdia: AC 22 bin B 50/70 S

8 cm

Reg emprimació tipus C50BF5 IMP

-

Base: Tot-u artificial

25 cm

4.2. VORERA
4.2.1. FERM DE FORMIGÓ PER A LA VORERA

A continuació es descriu el desglossat de les diferents capes del ferm de formigó
imprès per al trànsit del veïnat:
CAPA

GRUIX

Capa de formigó imprès HM-25, granular granític

20 cm

Base: Tot-u artificial

20 cm

4.2.2. FERM DE FORMIGÓ PER APARCAMENT

A continuació es descriu el desglossat de les diferents capes del ferm amb
l’objectiu de minimitzar el risc d’assentament al paviment per a l’aparcament de
formigó lliscat:
CAPA

GRUIX
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Capa de formigó lliscat HM-25, granular granític

20 cm

Base: Tot-u artificial

20 cm

4.3. PAVIMENT DE CONTORN
4.3.1. RIGOLA DE FORMIGÓ
CAPA

GRUIX

Peça formigó R14 40x20

7 cm

Assentament: Morter de ciment

3 cm

Base: Formigó HM-20

10 cm

4.3.2. VORADA DE FORMIGÓ DE JARDÍ
CAPA

GRUIX

Peça formigó TJ8 100x20

8 cm

Assentament: Morter de ciment

3 cm

Base: Formigó HM-20

10 cm

5. DEFINICIÓ DELS DIFERENTS ELEMENTS
Com a pas previ a l’execució dels paviments, on s’executen nous o es reposen
totalment, cal realitzar una excavació en caixa i els seus confinaments d’una
profunditat tal que permeti donar a la secció de cada paviment els pendents
transversals fixats en cada cas.
Els pendents estan definits en els plànols. El pendent transversal del carrer es
defineix per situar el punt baix en el límit entre la calçada i la zona d’aparcament
i entre un mínim del 0,5% i del 7%. Aquests pendents estan limitats ja que es
6
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tracta d’un carrer urbanitzat amb entrades existents i per tant s’han mantingut els
pendents existents.
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1. INTRODUCCIÓ

Aquesta annex forma part dels treballs de consultoria encarregats per
l’Ajuntament de Tavèrnoles a Ciae Enginyers amb l’objecte d’elaborar el
Projecte constructiu per la reurbanització del carrer del Mig.
L’objecte del projecte és, d’acord amb els criteris establerts per les nomes vigents
i els criteris fixats pel departament tècnic de l’Ajuntament de Tavèrnoles, la
definició de la solució que permeti reurbanitzar el carrer que actualment està
pavimentat en formigó. Es renovarà la xarxa de clavegueram i es soterra la xarxa
de baixa tensió. El carrer disposarà de plataforma única amb separació de tres
zones: vorera amb formigó imprès, calçada amb paviment asfàltic i aparcament
amb formigó lliscat. La vorera tindrà continuïtat en el carrer de Savassona per
connectar amb la vorera del carrer Montseny. A més, s’executarà un nou accés
a placeta i es definirà la senyalització vertical i horitzontal necessària.
En concret, aquest annex té per objecte analitzar l’accessibilitat del present
projecte.
2. DEFINICIONS

El Codi d’Accessibilitat de Catalunya defineix a l’article 6 els següents tipus
d’espais:
-

Espai adaptat: Un espai, instal·lació o serveis es considera adaptat si
s’ajusta als requeriments funcionals i dimensionals que garanteixen la
seva utilització autònom i amb comoditat per les persones amb mobilitat
reduïda o qualsevol altre limitació.

-

Espai practicable: Un espai, instal·lació o servei es considera practicable
quan, sense ajustar-se a tots els requeriments abans esmentat, això no
impedeix la utilització de forma autònoma per les persones amb mobilitat
reduïda o qualsevol altre limitació.

-

Espai convertible: Un espai, instal·lació o servei es considera convertible
quan, mitjançant modificacions d’escassa entitat i baix cost que no afectin
a la configuració essencial, pot transformar-se, almenys en practicable.

L’Ordre VIV/561/2010 defineix en el seu art.5 que s’ha d’entendre per itinerari
peatonal accessible:
“Son itinerarios peatonales accesibles aquellos que garantizan el uso no
discriminatorio y la circulación de forma autónoma y continua de todas las personas.
Siempre que exista más de un itinerario posible entre dos puntos, y en la eventualidad
de que todos no puedan ser accesibles, se habilitarán las medidas necesarias para que
el recorrido del itinerario peatonal accesible no resulte en ningún caso discriminatorio,
ni por su longitud, ni por transcurrir fuera de las áreas de mayor afluencia de personas.”
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3. CARACTERÍSTIQUES DE L’ÀMBIT DEL PROJECTE
El projecte es realitza en un carrer d’un municipi existent per tant les rasants no
es modificaran.

4. CONDICIONS D’ACCESSIBILITAT
4.1. ITINERARI MIX DE VIANANTS I VEHICLES

-

Tenir una amplada lliure mínima de 1,20: Tots els itineraris de vianants
tenen un ample mínim aproximadament de 2 m. L’àmbit més estret fa 1 m
d’ample i correspon a un tram al nord del carrer entre la façana d’una
parcel·la i al del restaurant. Tenir una alçada lliure d’obstacles en tot el
recorregut de 3,00 m. Tots els elements projectats que disposen
d’elements sobre la calçada (bàsicament l’enllumenat), tenen els seus
elements per sobre d’aquesta alçada.

-

No incloure cap escala ni graó aïllat: Tots els vials mixtos projectats s’han
dissenyat amb plataforma única i sense cap tipus d’escala ni graó lateral.

-

El pendent longitudinal varia al llarg del carrer arribant al 11,50% de
màxim al 0,40%.

-

El paviment és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del
gravat de les peces: Tot els paviment projectat compleix amb aquest
requisit.

-

Té un pendent transversal superior al 2%: De forma general, el pendent
transversal, de la calçada i de la vorera és aproximadament del 2%. En
canvi el pendent transversal de la zona habilitada per l’aparcament varia
al llarg del carrer amb una mitja d’una pendent del 4%, excepte al nord del
carrer arribant a una pendent màxima del 8% al sud del carrer i una de
6% al nord del carrer.

-

Paviments en espais d’ús públic Serà dur, no lliscant i sense regruixos
diferents als propis del gravat de les peces: Tots els paviments projectats
compleixen amb aquests requisits.

-

S’admet, en parcs i jardins, paviment de terres compactades amb un 90%
PM (Pròctor Modificat): Aquest supòsit no es dona en el present projecte
en que els parterres no són transitables.

-

Les reixes i els registres es col·loquen enrasats amb el paviment
circumdant.

-

La disposició de l’enreixat es fa de manera que no hi puguin ensopegar
persones que utilitzin bastó o cadira de rodes: No es considera que la
disposició de les reixes projectades puguin ocasionar aquests problemes.
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4.2. ITINERARI DE VIANANTS D’ACCÉS A LA PLACETA

-

El nou accés a la placeta tindrà una amplada lliure de 3 metres.

-

S’admet, en parcs i jardins, paviment de terres compactades amb un 90%
PM (Pròctor Modificat).

-

Incorporació d’una escala amb 3 graons per l’accés existent del carrer del
Mig, on actualment hi ha una rampa. L’itinerari de nou accés amb graons
tindran una dimensió de 28x18 cm.

5. CONCLUSIONS
De l’anàlisi realitzat al present projecte sobre el compliment de les prescripcions
indicades es pot concloure que l’àmbit del projecte conformarà: un espai adaptat
segons el Decret 135/195,- un espai accessible segons l’Ordre VIV/561/2010
només en alguns trams degut a que es un carrer ja construït i no es podem
modificar els pendents existents.
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ANNEX 13 – PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS DE
L’OBRA
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1. INTRODUCCIÓ

Aquest annex forma part dels treballs de consultoria encarregats per
l’Ajuntament de Tavèrnoles a Ciae Enginyers amb l’objecte d’elaborar el
Projecte constructiu per la reurbanització del carrer del Mig.
L’objecte del projecte és, d’acord amb els criteris establerts per les nomes vigents
i els criteris fixats pel departament tècnic de l’Ajuntament de Tavèrnoles, la
definició de la solució que permeti reurbanitzar el carrer que actualment està
pavimentat en formigó. Es renovarà la xarxa de clavegueram i es soterra la xarxa
de baixa tensió. El carrer disposarà de plataforma única amb separació de tres
zones: vorera amb formigó imprès, calçada amb paviment asfàltic i aparcament
amb formigó lliscat. La vorera tindrà continuïtat en el carrer de Savassona per
connectar amb la vorera del carrer Montseny. A més, s’executarà un nou accés
a placeta i es definirà la senyalització vertical i horitzontal necessària.
En concret, aquest annex té per objecte descriure el procés constructiu i el
programa bàsic d’obra.
2. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

Descripció
Es programen les següents actuacions:
-

Implantació a obra.
o Tancament general de l’obra.
o Senyalització.
o Implantació de casetes d’obra, vestuaris, menjadors, serveis,
etc.
o Implantació de la zona de gestió de residus.

-

Implantació de totes les mesures de Seguretat i Salut. Pas important
on no es podrà iniciar l’obra fins que no s’hagi acabat la implementació.

-

Replanteig topogràfic de la traça dels nous serveis, de les voreres i
aparcaments. Detecció amb cales i senyalització dels serveis existents
susceptibles de ser afectats.

-

Execució dels serveis proposats:
o Tall i enderroc del paviments, desbrossada, arrancada d’arbust i
desmuntatge dels elements vials.
o Excavació per a localització de serveis.
o Estintolament o desviament de serveis existents.
o Excavació de pous i rases, i moviment de terres.
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o Refí i compactació de caixa de rases, pous i caixa de paviment.
o Col·locació dels col·lectors de clavegueram.
o Proves d’estanqueïtat del sanejament, i reblert de rasa amb sorra
o Execució de pous, escomeses.
o Reblert de rasa amb sorra.
o Col·locació dels tubs de baixa tensió i arquetes, i reblert de rasa
amb formigó.
o Col·locació de rigoles.
o Col·locació de vorada per parterres.
o Refí i compactació de caixa per a paviments.
o Reblert i compactació de rasa i vorera amb sorra, formigó, graves i
terres pròpies de l’obra.
o Formació de sabates pels bàculs de la recol·locació dels elements
vials extrets.
-

Execució de l’obra d’urbanització:
o Reblert i compactació de tot-ú en rasa i en caixa de paviment, tant
a la vorera com ha la calçada i zona d’aparcament.
o Col·locació de caixes d’embornal.
o Formació de paviments de formigó.
o Formació de paviment de sauló
o Reg d’imprimació.
o Capa intermitja de mescla bituminosa.
o Reg d’adherència.
o Capa de rodadura de mescla bituminosa.
o Formació de les escales.
o Acabats de mobiliari urbà, senyalització i jardineria.
o Formació de la capa de terres vegetal i escorça de pi per a
parterres.

Procés constructiu
Les obres començaran amb l’acte de replanteig que donarà pas a la implantació
de les casetes d’obra, vestuaris, menjadors, serveis, etc. I una zona delimitada
estanca de gestió de residus.
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Durant tota la durada de l’obra es farà la implantació de les mesures de seguretat
i salut.
Primerament es procedirà amb el replanteig topogràfic de la traça dels nous
serveis i de la nova pavimentació del carrer. Es realitzarà la senyalització dels
serveis existents susceptibles de ser afectats.
Un cop validat per part de la D.O. el replanteig, s’executarà el desmuntatge dels
elements vials; El tall i enderroc de paviments de formigó a la zona del carrer del
Mig i de mescla bituminosa a la zona d’encaixament amb la resta del municipi; I
l’enderroc de vorades, l’esbrossada i arrancada d’arbustos pels accessos a la
Placeta.
A continuació es realitzarà l’excavació per a localitzar, i si fos necessari,
l’estintolament o desviament dels serveis afectats existents.
Seguidament es procedirà a l’excavació de rases i pous, al moviment de terres,
al regí i compactació de caixes. Per permetre la col·locació dels col·lectors del
clavegueram, pous, escomeses, embornals i arquetes de la xarxa de reg i
abastament. Abans del reblert de la rasa amb sorra es realitzaran les proves
d’estanqueïtat.
Posteriorment s’instal·laran les canonades, valvuleria i elements moguts de la
xarxa d’abastament i es col·locaran al nou lloc. Es procedirà al reblert de la rasa
amb sorra.
Després es col·locaran els tubs i elements de la xara de baixa tensió, les rigoles
i vorades, i es procedirà al refí i compactació de la caixa de paviments, per
continuar amb el reblert i compactació de la rasa, vorera, calçada i zona
d’aparcament amb sorra i terres pròpies de l’obra.
A continuació es procedirà a la formació de les sabates de formigó pels bàculs
del fanals i senyalització vertical, desmuntats prèviament, i a la col·locació de
caixes d’embornals. A les hores, es podrà realitzar el reblert i compactació del
tot-ú en tota la secció de carrer (vorera, aparcament, calçada i nous accessos a
la Placeta).
Seguidament es realitzarà la formació del paviment de mescla bituminosa a la
calçada, de formigó imprès a vorera, formigó lliscat a la zona d’aparcament,
formigó raspat a les escales d’accés a la Placeta i paviment de sauló al nou accés
de la Placeta. Al mateix temps es realitzarà la formació de la escala substituint la
rampa que hi ha actualment com accés a la Placeta.
Finalment es col·locaran els fanals, desmuntats prèviament, els elements de
senyalització nous i existents, i jardineria. En aquest últim es col·locarà,
primerament la grava, seguit de la terra vegetal, amb el geotèxtil col·locat segons
plànols i la planta desitjada, amb la primera regada. I per últim, seguit de
l’escorça de pi i dels tubs de reg.
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Les diferents rases segons els diferents casos es poden visualitzar gràficament
el plànol 10. Seccions tipus.
Cal destacar un aspecte, el trànsit que circula pel carrer afectat, doncs s’haurà
de tallar la circulació, exceptuant els vehicles corresponents als residents a les
parcel·les en qüestió
3. EXPLICACIÓ DEL PROGRAMA D’OBRA

Les obres començaran amb l’acte de replanteig que donarà pas a la implantació
a obra en general i implantació de totes les mesures de seguretat i salut. S’estima
un període de 5 dies per dur a terme aquesta tasca.
1. ENDERROCS
1.1.

Tall i enderroc de paviments, enderroc de la rigola i vorada de jardí
Placeta, i rigola, de la vorera dels carrers adjacents pel bon encaix
de tot el municipi. S’estima un període d’ 2 setmana per dur a terme
aquesta tasca.

1.2.

Desbrossada, arrancada d’arbust i desmuntatge dels elements
viaris i fanals. S’estima un període d’1 setmana per dur a terme
aquesta tasca.

2. EXECUCIÓ DELS SERVEIS PROPOSATS
2.1.

Excavació per a la caixa de paviment, per rases, pous, embornal i
terres vegetals. S’estima un període d’1 setmana per dur a terme
aquesta tasca.

2.2.

Demolició i retirada d’elements de xarxa de clavegueram. S’estima
un període de 2 setmanes per dur a terme aquesta tasca.

2.3.

Col·locació dels col·lectors de clavegueram. S’estima un període
de 2 setmanes per dur a terme aquesta tasca.

2.4.

Execució dels pous, escomeses, embornals i arquetes. S’estima un
període d’1 setmanes.

2.5.

Proves d’estanqueïtat del clavegueram i reblert de rasa amb sorra.
S’estima un període de 2 setmanes per dur a terme aquesta tasca.

2.6.

Col·locació dels tubs de la xarxa de baixa tensió i reblert amb sorra.
S’estima un període d’1 setmana per dur a terme aquesta tasca.

2.7.

Col·locació de les canonades de reg. S’estima un període d’1
setmana per dur a terme aquesta tasca.

3. EXECUCIÓ DE L’OBRA D’URBANITZACIÓ
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3.1.

Reblert i compactació de rases i caixa de paviment amb sorra i
terres pròpies. S’estima un període de 2 setmana per dur a terme
aquesta tasca.

3.2.

Reblert i compactació de tot-ú per tota la caixa de paviment.
S’estima un període d’1 setmana per dur a terme aquesta tasca.

3.3.

Col·locació de caixes d’embornal. S’estima un període d’1 setmana
per dur a terme aquesta tasca.

3.4.

Formació de paviments de formigó i sauló. S’estima un període de
5 setmana per dur a terme aquesta tasca.

3.5.

Col·locació de llambordins, rigoles, vorades de jardí i taulons de
fusta. S’estima un període d’1 setmana per dur a terme aquesta
tasca.

3.6.

Formació de paviment de mescla bituminosa. S’estima un període
d’1 setmana per dur a terme aquesta tasca.

3.7.

Execució de l’escala. S’estima un període d’1 setmana per dur a
terme aquesta tasca.

3.8.

Acabats de mobiliari urbà, senyalització i jardineria. S’estima un
període d’1 setmana per dur a terme aquesta tasca.

S’estima un termini total per a l’execució de les obres de 5 mesos. En el diagrama
de Gantt del Pla d’Obra, a l’Apèndix 01 - Pla d’obra del present annex,
s’especifiquen els conceptes o parts principals de l’obra, estimant-se les
duracions previstes per a cada activitat.
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APÈNDIX 01 – PLA D’OBRA
8

Projecte Unitat d’actuació “urbanització” Carrer del Mig, Tavèrnoles.
DURADA (Setmanes) S1
ACTA DE REPLANTEIG I INICI D'OBRA
TOPOGRAFIA I REPLANTEIG
TREBALLS PREVIS I ADEQUACIÓ ACCESSOS A LES OBRES
ENDERROCS
TALL I ENDERROC DE PAVIMENTS, ENDERROC DE LA RIGOLA I VORADA DE JARDÍ
DESBROSSADA, ARRANCADA D’ARBUST I DESMUNTATGE DELS ELEMENTS VIALS
EXECUCIÓ DELS SERVEIS PROPOSATS
EXCAVACIÓ PER A LA CAIXA DE PAVIMENT, PER RASES, POUS, EMBORNAL I TERRES VEGETALS
DEMOLICIÓ I RETIRADA D'ELEMENTS DE XARXA DE CLAVEGUERAM
COL·LOCACIÓ DELS COL·LECTORS DE CLAVEGUERAM
EXECUCIÓ DE POUS, ESCOMESES, EMBORNALS I ARQUETES
PROVES D’ESTANQUÏTAT DEL CLAVEGUERAM I REBLERT DE RASA AMB SORRA
COL·LOCACIÓ DELS TUBS DE LA XARXA DE BAIXA TENSIÓ I REBLERT DE RASA AMB SORRA
COL·LOCACIÓ DE CANONADES DE REG
EXECUCIÓ DE L'OBRA D'URBANITZACIÓ
REBLERT I COMPACTACIÓ DE RASES I CAIXA DE PAVIMENT AMB SORRA I TERRES PRÒPIES
REBLERT I COMPACTACIÓ DE TOT-Ú EN CAIXA DE PAVIMENT
COL·LOCACIÓ DE CAIXES D’EMBORNAL
FORMACIÓ DE PAVIMENTS DE FORMIGÓ I SAULÓ
COL·LOCACIÓ DE LLAMBORDINS, RIGOLES, VORADES DE JARDI I TAULONS DE FUSTA
FORMACIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA
EXECUCIÓ DE L'ESCALA
ACABATS DE MOBILIARI URBÀ, SENYALITZACIÓ I JARDINERIA
PROVES I POSTA EN MARXA I NETEJA D'OBRA
SERVEIS AFECTATS I EXPROPIACIONS
CONTROL MEDI AMBIENT
CONTROL DE QUALITAT
SEGURETAT I SALUT
ACTA DE RECEPCIÓ I FI D'OBRA

M1
S2

S3

M2
S4

S5

S6

S7

M3
S8

S9

M4

M5

S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21
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1. INTRODUCCIÓ

Aquest annex forma part dels treballs de consultoria encarregats per
l’Ajuntament de Tavèrnoles a Ciae Enginyers amb l’objecte d’elaborar el
Projecte constructiu per la reurbanització del carrer del Mig.
L’objecte del projecte és, d’acord amb els criteris establerts per les nomes vigents
i els criteris fixats pel departament tècnic de l’Ajuntament de Tavèrnoles, la
definició de la solució que permeti reurbanitzar el carrer que actualment està
pavimentat en formigó. Es renovarà la xarxa de clavegueram i es soterra la xarxa
de baixa tensió. El carrer disposarà de plataforma única amb separació de tres
zones: vorera amb formigó imprès, calçada amb paviment asfàltic i aparcament
amb formigó lliscat. La vorera tindrà continuïtat en el carrer de Savassona per
connectar amb la vorera del carrer Montseny. A més, s’executarà un nou accés
a placeta i es definirà la senyalització vertical i horitzontal necessària.
En concret, aquest annex té per objecte descriure els serveis que es preveuen
afectar durant l’execució de les obres, així com fer la identificació i valoració dels
béns i drets afectats en tot l’àmbit d’actuació del projecte.
2. SERVEIS AFECTATS

Segons la informació transmesa per els serveis municipals, per la plataforma eWise i per la informació de la xarxa de clavegueram del document, a tota la traça
de la canonada es detecten alguns serveis.
Els serveis consultats en la plataforma eWise, gestionada per ACEFAT, A.I.E.,
infraestructura de serveis públics, on hi ha la informació dels serveis existents en
una determinada zona del territori, són els següents:
-

Cassa

-

Gas natural-Nedgia

-

Telefónica

-

ENDESA Distribució.

En l’apèndix I del present annex s’adjunta la informació rebuda per part de les
companyies anteriors. En el Document Núm. 2. Plànols es presenten els
diferents creuaments amb els serveis existents.
Amb tot, el contractista, abans del començament de les obres, haurà de demanar
a les entitats corresponents els plànols dels serveis urbans que puguin ser
afectats i els corresponents permisos i desviaments si s’escau.
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-

La informació facilitada per les companyies no garanteix la ubicació
exacta dels serveis per tant el contractista haurà de verificar dita
informació.

Com a resultat de superposar les xarxes existents amb els traçats dels col·lectors
definits en el present projecte s’han detectat un total de 13 afectacions o
possibles afectacions a serveis existents.
A banda de la superposició gràfica, s’ha tingut en compte quina part de tots
aquests serveis són aeris o en quina mesura transcorren soterrats en alguns dels
seus trams, així com el creuament amb altres elements presents a la via pública.
Les afectacions o possibles afectacions esmentades anteriorment són les
següents:
-

14 afectacions a la xarxa d’aigua potable.

-

1 afectacions a la xarxa de reg.

-

4 afectacions a la xarxa de fibra òptica.

Les anteriors afectacions han estat corresponentment incloses al pressupost del
present projecte, el valor estimat de totes les reposicions necessàries per
restablir el funcionament normal dels serveis que es preveu alterar durant
l’execució de les obres.
A l’Apèndix 1 – Informació rebuda de les companyies subministradores del
present annex s’adjunta la informació rebuda per part de les companyies
anteriors.
3. EXPLICACIÓ DEL PROGRAMA D’OBRA

La informació que ha servit de base per descartar qualsevol tipus d’expropiació
esta constituïda pels extractes de la Oficina Virtual del Cadastre del “Ministerio
de Economía y Hacienda”.
La construcció de la actuació es troba en tota la seva extensió en la titularitat
pública. S’adjunten les fitxes cadastrals pròximes a la zona d’actuació per
col·laborar aquesta informació.
A continuació es pot comprovar que l’actuació es situa completament en àmbit
públic.
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ZONA D’ACTUACIÓ

Figura 1. Imatge extreta del cadastre
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APÈNDIX 01 – INFORMACIÓ REBUDA PER LES COMPANYUES
SUBMINISTRADORES
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En relación a su solicitud, adjuntamos la información de los servicios existentes
gestionados por la Cassa Aigües i Depuració S.L.(en adelante CASSA) en la zona
solicitada.
La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto
indicado y tiene una validez de 3 meses, a partir de la fecha de su obtención, siendo
responsabilidad del peticionario el uso que haga de esta información.
Les indicamos también que la información facilitada es a título orientativo, puesto que
puede verse afectada por la topografía del terreno y/o otros trabajos de terceros en la
zona. Por este motivo, no puede ser interpretada como garantía absoluta de responder
fielmente a la ubicación exacta de les infraestructuras existentes.
La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad
por parte de CASSA al proyecto en curso. En el caso que se generen daños a las
infraestructuras gestionadas per CASSA, no podrán eludir ninguna responsabilidad por
los daños o perjudicas, directos o indirectos, ocasionados a CASSA o a terceros,
alegando que la información entregada era defectuosa.

Concepció, 20
08202 Sabadell
Tel.: 93 748 64 14 Fax: 93 715 57 01
www.cassa.es

1. Condiciones particulares sobre los servicios afectados en la redacción de
proyectos
Se entenderá como servicio afectado, no sólo el servicio existente que imposibilita la
ejecución de la obra, sino también todo lo que modifique sus condiciones iniciales,
especialmente de accesibilidad, para el futuro mantenimiento y/o reparaciones del
mismo. Por tanto, se han de considerar y prever todas les condiciones señaladas en el
apartado 3 de este escrito de Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para
garantizar la integridad y la accesibilidad de las instalaciones de CASSA.
En el caso de detectar una posible afectación a la red existente de agua potable en fase
de proyecto, les recordamos que el estudio técnico-económico de las soluciones a las
diferentes afecciones que pudiesen introducirse, sean del tipo que sean, deberán de ser
ejecutadas o como mínimo, validadas, por CASSA. Por lo que hace a nuevas
actuaciones urbanísticas, el promotor deberá solicitar a CASSA los informes relativos a
las disponibilidades reales del suministro así como la validación del proyecto a ejecutar
y/o les medidas correctoras de la red existente.
Por tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente o una nueva
necesidad de suministro de agua derivada de una nueva actuación urbanística, en el
momento en que se disponga de la documentación detallada del proyecto, será necesario
que se pongan en contacto con nuestra Oficina Técnica para poder estudiar y analizar
las soluciones más adecuadas.
•

Dirección electrónica: jcara@cassa.es

•

Teléfono: 93 715 57 12

Concepció, 20
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2. Condiciones particulares sobre los servicios afectados en la ejecución de las
obras
La empresa ejecutora de los trabajos deberá disponer en la obra de la información
vigente correspondiente a los servicios existentes en la zona gestionados por CASSA.
El carácter orientativo de la información facilitada obliga, en consecuencia, a que en
caso de existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por CASSA, se hayan de
verificar antes del inicio de las obres mediante calas manuales que permitan localizar
adecuadamente las conducciones de la zona afectada. En este caso, deberá contactar con
nuestra Oficina Técnica para acordar las fechas de realización de les catas con la
finalidad, por parte de CASSA, de hacer acta de presencia durante la ejecución de las
mismas.
En caso de no producirse ninguna afección sobre la red, es igualmente obligatorio tomar
las medidas necesarias, así como poner los medios necesarios, para garantizar la
integridad y accesibilidad de las canalizaciones gestionadas por CASSA, los elementos
de control y las acometidas y ramales de los abonados.
Así mismo, en el caso que causen daños graves y relevantes en las instalaciones de este
servicio, u otros también municipales o bien en la vía pública, podrían ser objeto de su
correspondiente sanción. Consecuentemente deben de preverse todas las condiciones
señaladas en el apartado 3 de este escrito de Condiciones particulares de obligado
cumplimiento para garantizar la integridad y la accesibilidad a las instalaciones.
El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la
conformidad por parte de CASSA al proyecto de la obra en curso, ni exime a los
ejecutores de la obra de las responsabilidades por los daños y perjuicios directos o
indirectos causados a las instalaciones de CASSA o terceros. Por tanto, en caso de
producirse daños a las instalaciones, CASSA se reserva el derecho de tomar las acciones
legales que considere oportunas, así como el derecho a reclamar las indemnizaciones
por los daños y perjuicios causados. Adicionalmente, todos los daños y perjuicios,
directos o indirectos que puedan derivar en terceros, ya sean materiales o personal,
también serán a cargo del promotor o ejecutor de la obra, incluyendo los derivados de
un eventual corte del suministro.
Durante la ejecución de las obras, en caso de detectarse una posible afección no
contemplada en el Proyecto o en caso de existir cualquier duda al respecto de una
instalación de CASSA, pueden contactar con el Departamento de Operaciones al
teléfono: 93 715 57 12.
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3. Condiciones particulares de obligado cumplimiento para garantizar la
integridad y la accesibilidad de las instalaciones de CASSA
Las instalaciones subterráneas de CASSA:
1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que este sea.
2. Tendrán que estar libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, papeleras,
señales de tráfico, luminarias, armarios eléctricos, parterres, arboles, semáforos,
arquetas, marquesinas, aparcamientos…) sobre ellas.
3. Las conducciones no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas,
consecuentemente no se podrá montar andamios ni grúas y, todavía menos, construir
muros sobre las mismas.
4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones, así como
encima de los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control y
hidrantes de protección contra incendios.
5. Deberán de respetar y, por tanto, cumplir, las disposiciones legales vigentes
referentes a distancias de seguridad entre los paralelismos y cruces con otros servicios,
así como a la colocación de las protecciones adecuadas en caso de ser necesario.
6. Deberán de respetar y, por tanto, cumplir, los criterios básicos que las conducciones
de agua potable nunca se ejecutaran per debajo de las conducciones de saneamiento. En
ningún caso podrán coincidir las generatrices de dos conducciones, sean del tipo que
sean, para preservar el acceso a las mismas.
7. Cualquier recualificación urbanística que modifique la calificación del suelo en el que
esté instalada una canalización, deberá de ser comunicada a CASSA.
8. En los casos en que se plantee resolver una afección a una conducción mediante cala
de la misma, deberá seguir las especificaciones del Anejo 1.
9. En cuanto a las instalaciones en superficie, no se podrán modificar ni manipular sin el
previo consentimiento por escrito de CASSA.
En aquellos casos en los que no fuere posible cumplir con estos condicionantes, se
deberá contactar con la Oficina Técnica de CASSA para poder estudiar y analizar les
soluciones más convenientes, y especialmente será necesaria una notificación previa
cuando:
10. Sea necesario modificar las profundidades de las conducciones respecto a la rasante
de la acera i/o vial.
11. Cuando en la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al
descubierto.
12. Algunos elementos de la red, con derivaciones o cambios de dirección, requieren de
tope de hormigón u otros materiales, los cuales, en función del diámetro de la
canalización y de su presión, pueden ser de grandes dimensiones. Para garantizar la
estabilidad de los mismos es imprescindible la colaboración del terreno, razón per la
cual excavaciones en les proximidades de estos elementos pueden producir el colapso
del sistema.
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ANEJO 1: Apuntalamiento y Cala de conducciones
En los casos en los cuales se plantee resolver una afección a una canalización mediante
apuntalamiento y cala de la misma, el PROMOTOR deberá de formular una petición
por escrito a la Oficina Técnica de CASSA, donde se indiquen las acciones que se
prevén ejecutar con la finalidad de garantizar la integridad de la conducción afectada,
adjuntando la siguiente información:
a) Conducciones Ø< 300 mm:
- Croquis de la instalación prevista para apuntalamiento y cala.
- Perfiles IPN que se utilizaran.
- Elementos de sujeción de la conducción (tirantes, abrazaderas) y distancias entre estos
(como a mínimo un elemento de sujeción cada 20-30 cm).
- Cimentación de hormigón prevista.
- Fecha de inicio y finalización de la actuación.
b) Conducciones Ø 300 mm:
Adicionalmente, a todo lo que se ha descrito anteriormente para las conducciones de Ø<
300mm, se proporcionaran los cálculos estructurales que demuestren que la conducción
no flectará (o lo hará de forma inapreciable) y se pondrá especial atención a:
- cuando la actuación sea en un tramo con juntas o uniones.
- El proceso de compactación de tierras por debajo de la canalización en la última fase
del proceso, puesto que es uno de los momentos más delicados y donde se pueden
producir averías en las juntas per asentamientos del terreno.
Se ha de destacar que el apuntalamiento y cala deberá de ser ejecutado siempre por
el PROMOTOR i, en ningún caso, por CASSA, y en el caso en que se produzca una
avería o ruptura de la conducción se le dará el trato de avería provocada.
En caso de tratarse de conducciones de hormigón, fibrocemento (Uralita) u otros
materiales susceptibles de sufrir daños en caso de apuntalamiento o cala, se evitará esta
opción y se optará por el desvío de la misma.
Una vez revisada la información facilitada a los Servicios Técnicos de CASSA, se
podrán proponer modificaciones de acuerdo con sus criterios, los cuales se incorporaran
al proyecto inicial, rehaciendo por escrito su petición.
Una vez revisada tota la documentación, CASSA dará, si procede, su aprobación.

Concepció, 20
08202 Sabadell
Tel.: 93 748 64 14 Fax: 93 715 57 01
www.cassa.es
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PROJECTE CONSTRUCTIU PER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DEL MIG A TAVÈRNOLES

1. INTRODUCCIÓ
Aquest annex forma part dels treballs de consultoria encarregats per
l’Ajuntament de Tavèrnoles a Ciae Enginyers amb l’objecte d’elaborar el
Projecte constructiu per la reurbanització del carrer del Mig.
L’objecte del projecte és, d’acord amb els criteris establerts per les nomes vigents
i els criteris fixats pel departament tècnic de l’Ajuntament de Tavèrnoles, la
definició de la solució que permeti reurbanitzar el carrer que actualment està
pavimentat en formigó. Es renovarà la xarxa de clavegueram i es soterra la xarxa
de baixa tensió. El carrer disposarà de plataforma única amb separació de tres
zones: vorera amb formigó imprès, calçada amb paviment asfàltic i aparcament
amb formigó lliscat. La vorera tindrà continuïtat en el carrer de Savassona per
connectar amb la vorera del carrer Montseny. A més, s’executarà un nou accés
a placeta i es definirà la senyalització vertical i horitzontal necessària.
En concret, aquest annex presenta la justificació dels preus utilitzats per elaborar
el pressupost de les obres del present projecte. En primer lloc es defineixen els
preus elementals, com són la mà d’obra, la maquinària i els materials, i en segon
lloc els preus descompostos.
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en els bancs de preus de
INFRAESTRUCTURES 2020.
En aquest projecte s’han definits uns costos indirectes del 5%.

2

CARRER DEL MIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

1

MA D'OBRA

A01-FEOZ

h

Ajudant encofrador

23,07000

€

A01-FEP0

h

Ajudant ferrallista

23,07000

€

A01-FEP3

h

Ajudant col?locador

23,07000

€

A01-FEPD

h

Ajudant electricista

23,04000

€

A01-FEPH

h

Ajudant muntador

23,07000

€

A01-FEPJ

h

Ajudant jardiner

26,62000

€

A0112000

h

Cap de colla

27,53000

€

A0121000

h

Oficial 1a

25,99000

€

A012H000

h

Oficial 1a electricista

26,86000

€

A012M000

h

Oficial 1a muntador

26,21000

€

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

30,00000

€

A012U001

h

Oficial 1a de túnel

26,85000

€

A013H000

h

Ajudant electricista

23,04000

€

A013M000

h

Ajudant muntador

23,07000

€

A013P000

h

Ajudant jardiner

26,62000

€

A013U001

h

Ajudant

22,66000

€

A0140000

h

Manobre

21,70000

€

A0150000

h

Manobre especialista

22,44000

€

A0160000

h

Peó

22,19000

€

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

25,99000

€

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

21,70000

€

A0D-0000

h

Manobre

21,70000

€

A0D-0007

h

Manobre

21,70000

€

A0D-00001

h

Manobre

21,70000

€

A0E-000A

h

Manobre especialista

22,44000

€

A0F-000D

h

Oficial 1a col?locador

25,99000

€

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

26,86000

€

A0F-000F

h

Oficial 1a encofrador

25,99000

€

A0F-000I

h

Oficial 1a ferrallista

25,99000

€

A0F-000M

h

Oficial 1a jardiner

30,00000

€

A0F-000R

h

Oficial 1a muntador

26,86000

€

A0F-000S

h

Oficial 1a d'obra p?blica

25,99000

€

A0F-000T

h

Oficial 1a paleta

25,99000

€
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Pàg.:

2

MAQUINÀRIA

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

15,35000

€

C110U010

h

Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg

47,91000

€

C110U015

h

Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg

51,09000

€

C110U025

h

Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg

65,78000

€

C110U040

h

Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg

16,95000

€

C110U075

h

Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar

14,90000

€

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

49,98000

€

C131U000

h

Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent

55,85000

€

C131U001

h

Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent

69,51000

€

C131U016

h

Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent

120,53000

€

C131U017

h

Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent

150,53000

€

C131U020

h

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent

40,37000

€

C131U025

h

Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent

45,99000

€

C131U028

h

Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent

57,23000

€

C131U060

h

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)

71,68000

€

C131U062

h

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)

120,65000

€

C131-005E

h

Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

51,60000

€

C1331100

h

Motoanivelladora petita

59,81000

€

C1335080

H

Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

34,46000

€

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

66,18000

€

C133U002

h

Motoanivelladora de 150 hp

61,64000

€

C133U030

h

Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t

61,14000

€

C133U040

h

Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t

67,90000

€

C133U070

h

Picó vibrant dúplex de 1300 kg

8,06000

€

C133U080

h

Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària

5,70000

€

C133-00EV

h

Minicarregadora sobre pneum?tics de 2 a 5.9 t, amb accessori retroexcavador de 25 a 39 cm
d'ampl?ria

46,86000

€

C13C-00LP

h

Retroexcavadora sobre pneum?tics de 8 a 10 t

51,15000

€

C15018U0

h

Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)

38,54000

€

C15018U1

h

Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)

40,28000

€

C15019U0

h

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

50,45000

€

C1501A00

h

Camió per a transport de 24 t

51,72000

€

C1501U01

h

Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)

76,13000

€

C1501U03

h

Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)

82,92000

€

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

42,58000

€

C1502U10

h

Camió cisterna de 6000 l

39,69000

€

C1502U20

h

Camió cisterna de 10000 l

45,61000

€

C1503500

h

Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua (4,5 m de l'eix de grua)

48,05000

€

C1503U10

h

Camió grua de 5 t

39,74000

€

C1504R00

h

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

38,94000

€

C1504U01

h

Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària

48,50000

€

C150GU10

h

Grua autopropulsada de 12 t

51,74000

€

C150U004

h

Furgoneta de 3500 kg

7,67000

€

C1700006

h

Vibrador intern de formigó

1,70000

€
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MAQUINÀRIA

C1702DU0

h

Bituminadora automotriu per a reg asfàltic

C1705700

h

Formigonera de 250 l

29,37000

€

2,82000

€

C1709B0U

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

55,04000

€

C170E00U

h

Escombradora autopropulsada

39,78000

€

C170U035

h

Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t

64,49000

€

C170U051

h

Corró vibratori autopropulsat pneumàtic

68,44000

€

C172-003J

h

Camió amb bomba de formigonar

155,48000

€

C176-00FX

h

Formigonera de 165 l

1,78000

€

C17A20QU

h

Planta de formigó per a 60 m3/h

83,45000

€

C1B02AU0

h

Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada

35,33000

€

C1B0AU05

h

Màquina per a clavar muntants metàl·lics

27,72000

€

C2001000

h

Martell trencador manual

3,24000

€

C2005U00

h

Regle vibratori per a formigonat de soleres

3,80000

€

C200PU00

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

3,02000

€

C200SU00

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic

3,86000

€

C200U001

h

Motoserra per a la tala d'arbres

2,72000

€

CF11W060

h

Camió Cuba 14 m3 (5 m3 d'aigües neta i 9 m3 aigua bruta) i pressió de 200 bars amb 250 l/min.

150,00000

€

CF11W070

h

Equip Robot d'inspecció de cambra robotitzada compost de: Unitat de control portàtil en maleta.
Programari d'inspecció. Conjunt especial equip mòbil amb llicència base, programa visor per
generar informes digitals, connexió EDE bidireccional, gravació de vídeo en format MPEG, registre
i avaluació de pendent, mediacions en pantalla d'esquerdes, juntes i deformacions, per
inspeccions de de diametre 200 mm fins a 1500 mm.

90,00000

€

CR11U010

h

Esbrossadora de capçal de serra

0,91000

€

CR22U001

h

Tractor amb equip per a tractament del subsòl

50,74000

€

CZ11U000

h

Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos

5,26000

€

CZ11U001

h

Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos

6,69000

€

CZ12U00A

h

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

17,43000

€
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MATERIALS

B0111000

m3

Aigua

1,50000

€

B011-05ME

m3

Aigua

1,54000

€

B0312010

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons

17,06000

€

B031U100

m3

Sorra de pedrera de 0 a 3 mm

21,18000

€

B0321000

m3

Sauló sense garbellar

15,88000

€

B0332Q10

t

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

17,95000

€

B037200U

m3

Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra

18,63000

€

B039U020

m3

Barreja de granulat per a grava-ciment de granulometria GC25 o GC-20, mesurat després de la
compactació

18,37000

€

B03DU005

m3

Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra

0,39000

€

B03DU103

m3

Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra

4,66000

€

B03J-0K7U

t

Grava de pedrera de pedra gran?tica, de grand?ria m?xima 40 mm, per a formigons

18,18000

€

B03L-05MS

t

Sorra de pedrera de pedra gran?tica per a formigons

17,46000

€

B03L-05N7

t

Sorra de pedrera per a morters

B0512401

t

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

B051U012

t

Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1

B055U001

t

Betum asfàltic tipus B 50/70

B055U024

kg

B055U320

17,03000

€

102,13000

€

91,01000

€

404,48000

€

Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus C50BF5 IMP

0,31000

€

kg

Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus C60B4 TER o C60B3 TER

0,32000

€

B055-067M

t

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

103,55000

€

B060U110

m3

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

59,93000

€

B060U310

m3

Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

65,26000

€

B060U330

m3

Formigó HM-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

68,47000

€

B062-07PK

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos

109,34000

€

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

61,21000

€

B06E-12BY

m3

Formig? HM-20/P/10/I de consist?ncia pl?stica, grand?ria m?xima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposici? I

63,37000

€

B06E-12D5

m3

Formig? HM-20/B/10/I de consist?ncia tova, grand?ria m?xima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposici? I

63,37000

€

B06E-12D6

m3

Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

71,58000

€

B06E-12D9

m3

Formig? HM-20/B/20/I de consist?ncia tova, grand?ria m?xima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposici? I

63,04000

€

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

35,10000

€

B071U005

m3

Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2

87,22000

€

B071U007

m3

Morter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2

89,60000

€

B07L-1PY6

t

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

35,10000

€

B0A143U0

kg

Filferro recuit de diàmetre 3 mm

1,01000

€

B0A1U100

m

Cable d'acer galvanitzat per a subjecció de malla metàl·lica

0,21000

€

B0A2U020

m2

Malla de filferro galvanitzat de triple torsió, de 50x70 mm de pas de malla i de diàmetre 2 mm

3,30000

€

B0A3UC10

kg

Clau acer

1,26000

€

B0AK-07AS

kg

Clau acer

1,36000

€

B0AM-078F

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

1,22000

€
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MATERIALS

B0B2AU01

kg

Acer corrugat B 500 S elaborat a mida

1,12000

€

B0B3UC10

m2

Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 6 mm de diàmetre

2,84000

€

B0B7-106P

kg

Acer en barres corrugades B400S de l?mit el?stic >= 400 N/mm2

0,62000

€

B0B7-106Q

kg

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

0,64000

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,33000

€

B0D21-07OY

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,34000

€

B0D31-07P4

m3

Llata de fusta de pi

255,22000

€

B0D629AU

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos

22,14000

€

B0D7UC02

m2

Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos

1,49000

€

B0D7UC11

m2

Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos

4,01000

€

B0D70-0CEP

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos

1,38000

€

B0D70-0CF1

m2

Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

8,26000

€

B0D8U001

m2

Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos

1,97000

€

B0DZA000

l

Desencofrant

2,41000

€

B0DZU005

u

Materials auxiliars per a encofrar

1,65000

€

B0DZU007

u

Part proporcional de material auxiliar

0,26000

€

B0DZ1-0ZLZ

l

Desencofrant

2,47000

€

B0F1A-0760

u

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

0,19000

€

B1526EK6

u

Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15
usos

1,44000

€

B1Z0D230

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut

0,33000

€

B2RA6LPA

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2,00000

€

B775-0KR5

m2

Vel de polietil? de gruix 150 ?m i de pes 144 g/m2

0,32000

€

B7B1U002

m2

Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 1750 N

1,49000

€

B7B1-0KPK

m2

Geot?xtil format per feltre de polipropil? no teixit, lligat mec?nicament de 130 a 140 g/m2

1,16000

€

B8ZBU100

kg

Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials

2,81000

€

B8ZBUU01

kg

Microesferes de vidre

0,89000

€

B8ZBUUR1

kg

Microesferes de vidre 100 % reciclades

0,89000

€

B9651UA3

m

Vorada de vianants A3 o A4 20x8 prefabricada de formigó, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN
1340

2,77000

€

B975U001

m

Rigola prefabricada de formigó, de 20 cm d'amplada i 7 cm de gruix

3,26000

€

B9F1UC10

m2

Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de qualsevol forma i dimensions, sèrie 1

8,15000

€

B9G3-0HRV

t

Pols de quars color gris

515,62000

€

B9H1U020

t

Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a
peu de planta asfàltica

22,20000

€

B9H1U512

t

Mescla bituminosa en calent AC16 D per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a
peu de planta asfàltica

23,57000

€

BBM1U010

u

Placa d'acer galvanitzat circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant EG classe RA1,
inclosos elements de fixació al suport

43,67000

€

BBM1U101

u

Placa triangular d'acer galvanitzat, de 90 cm, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport

46,82000

€

BBM1U120

u

Placa octogonal d'acer galvanitzat, de 60 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI
classe RA2, inclosos elements de fixació al suport

51,88000

€

BBM21003

m

Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W5, índex
de severitat A i deflexió dinàmica 1,6 segons UNE-EN 1317-2, amb separador, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor posterior, part proporcional de separador, pal de

25,01000

€
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perfil C-120 cada 4 m (BMSNA4/C), elements de fixació, material auxiliar i captafars, amb una
alçaria de 750 mm
BBMZU105

m

Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit

9,26000

€

BD5ZUC01

u

Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura

75,80000

€

BD7JA0X1

u

Junta d'emplet d'escomesa EPDM de tub de de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE de diàmetre nominal exterior 150 mm, a tub de paret estructurada,
amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE de diàmetre nominal exterior 315 mm

36,00000

€

BD7JJ180

m

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

9,42000

€

BD7JJN01

m

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 150 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

7,00000

€

BD7JL180

m

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

14,68000

€

BD7JN180

m

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

22,55000

€

BDD1U004

u

Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm d'alçària, amb forats per a tubs

84,28000

€

BDD1U024

u

Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

86,90000

€

BDD1-1KHB

u

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa d?ctil per a peric? de serveis, recolzada, pas lliure de
420x420 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

46,61000

€

BDDZU002

u

Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t

163,45000

€

BDDZU010

u

Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre

4,89000

€

BDGZB610

m

Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

0,26000

€

BFB1U140

m

Tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN32, subministrat en
rotlles

0,63000

€

BFB1U160

m

Tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN50, subministrat en
rotlles

1,64000

€

BFBAU076

u

Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN63,
amb ramal a 90° DN50, per a unió per fusió a topall/electrofusió

15,94000

€

BFBBU016

u

Colze de 90° injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3,
DN50, per a unió per fusió a topall/electrofusió

4,16000

€

BFBDUN65

u

Enllaç recte de llautó CW617N per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16), DN50, amb una
unió mecànica i una rosca femella d’1 1/4''

19,84000

€

BFYH-0A3A

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietil? de densitat baixa, de 16 mm de
di?metre nominal exterior, per a connectar a pressi?

0,02000

€

BFZRU134

u

Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 60 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb femella i volandera

0,73000

€

BFZRU148

u

Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 80 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb femella i volandera

1,52000

€

BFZSU150

u

Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN50, PN16

0,90000

€

BFZSU1D0

u

Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN200, PN16

2,01000

€

BG16-0BVT

u

Caixa general de protecci? de poli?ster refor?at amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema
Unesa n?mero 10, seccionable en c?rrega (BUC), inclosa base portafusibles trif?sica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexi? i grau de protecci? IP-43, IK09

213,22000

€

BG2Q-1KN1

m

Tetratub de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE) lliure de halògens, color verd, de 4x40 mm de
diàmetre nominal i 3 mm de gruix format per quatre tubs iguals, units entre si, amb la paret interior
estriada longitudinalment i recoberta amb silicona, subministrat en rotllos de 300 m de longitud.

9,09000

€
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BG2Q-1KTO

m

Tub corbable corrugat de polietil?, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm
de di?metre nominal, a?llant i no propagador de la flama, resist?ncia a l'impacte de 40 J,
resist?ncia a compressi? de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,74000

€

BG3154E0

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
tetrapolar, de secció 3 x 150/ 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575

68,24000

€

BG32-078Y

m

Cable amb conductor d'alumini de tensi? assignada de 0,6/1 kV, de designaci? AL RV, construcci?
segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secci? 1x150 mm2, classe de reacci? al foc Eca segons
la norma UNE-EN 50575

1,98000

€

BG32-079C

m

Cable amb conductor d'alumini de tensi? assignada de 0,6/1 kV, de designaci? AL RV, construcci?
segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secci? 1x240 mm2, classe de reacci? al foc Eca segons
la norma UNE-EN 50575

3,20000

€

BGW2-093I

u

Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecci?

12,00000

€

2.389,29000

€

39,14000

€

BHR116P1

u

Fanal amb columna d'alumini, de 4,7 m d'alçària, amb 1 llumenera

BHWM1000

u

Part proporcional d'accessoris per a columnes

BJSR-2V6Y

m

Tub recobert amb llana de polipropil? per a reg per degoteig, de 16 mm de di?metre, amb degoters
autocompensats integrats cada 30 cm

2,81000

€

BN12U152

u

Vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN50, de cos curt de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per volant de fosa

77,08000

€

BN12U1D2

u

Vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN200, de cos curt de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per volant de fosa

289,68000

€

BNZRU300

u

Volant maniobra dreta, vàlvula DN50

6,21000

€

BNZRU330

u

Volant maniobra dreta, vàlvula DN200/300

49,02000

€

BQ42J010

u

Pilona d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, per a
encastar

85,51000

€

BR345001

m3

Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic
total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona d'aplec

27,66000

€

BR34J001

l

Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica

6,67000

€

BR34U001

kg

Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i 20% d'àcids húmics

0,15000

€

BR3AU001

kg

Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble

0,33000

€

BR3B6U00

kg

Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,80000

€

BR3PE210

m3

Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel

35,58000

€

BR3PU001

m3

Terra vegetal, inclòs transport a l'obra

11,01000

€

BR4F1001

u

Subministrament d'enfiladissa tipus Hedera helix, Clematis sp, Lonicera sp o similar de 20-40 cm
d'alçària ( nº ram. 1r terç inferior mínim 2), entutorada i en C mínim 1.1 L

1,90000

€

BR4J7-26F0

u

Trachelospermum jasminoides d'al??ria de 250 a 300 cm, en contenidor de 18 l

48,40000

€

BR4J7-26F3

u

Trachelospermum jasminoides d'al??ria de 80 a 100 cm, en contenidor de 2 l

5,31000

€

BR824001

u

Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d'aigua,
col·locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.

0,90000

€

BRB1-28RQ

m

Taul? de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llarg?ria, amb tractament de sals de coure en
autoclau per un grau de protecci? profunda

9,90000

€
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B06D-0L8X

m3

Formig? de 150 kg/m3, amb una proporci? en volum
1:4:8, amb ciment p?rtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra gran?tica de
grand?ria m?xima 40 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000

79,48000

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0E-000A

h

Manobre especialista

1,100 /R x

22,44000 =

Subtotal:

24,68400
24,68400

24,68400

Maquinària
C176-00FX h

Formigonera de 165 l

0,600 /R x

1,78000 =

Subtotal:

1,06800
1,06800

1,06800

Materials
B055-067M t

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

0,150

x

103,55000 =

15,53250

B03L-05MS t

Sorra de pedrera de pedra gran?tica per a formigons

0,700

x

17,46000 =

12,22200

Grava de pedrera de pedra gran?tica, de grand?ria
m?xima 40 mm, per a formigons

1,400

x

18,18000 =

B03J-0K7U t

25,45200

B011-05ME m3

Aigua

0,180

x

1,54000 =

0,27720

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

B07F-0LT8

m3

53,48370

53,48370

1,00 %

0,24684

COST DIRECTE

79,48254

COST EXECUCIÓ MATERIAL

79,48254

Morter de ciment p?rtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporci? en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resist?ncia a
compressi?, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000

74,56000

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0E-000A

h

Manobre especialista

1,000 /R x

22,44000 =

Subtotal:

22,44000
22,44000

22,44000

Maquinària
C176-00FX h

Formigonera de 165 l

0,700 /R x

1,78000 =

Subtotal:

1,24600
1,24600

1,24600

Materials
B011-05ME m3

Aigua

0,200

x

1,54000 =

0,30800

B055-067M t

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

0,200

x

103,55000 =

20,71000

B03L-05N7 t

Sorra de pedrera per a morters

1,740

x

17,03000 =

29,63220

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

50,65020
1,00 %

50,65020
0,22440

COST DIRECTE

74,56060

COST EXECUCIÓ MATERIAL

74,56060
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B0B6-107E

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000

0,93000

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01-FEP0

h

Ajudant ferrallista

0,005 /R x

23,07000 =

0,11535

A0F-000I

h

Oficial 1a ferrallista

0,005 /R x

25,99000 =

0,12995

Subtotal:

0,24530

0,24530

Materials
B0B7-106Q kg

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0AM-078F kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

1,050

x

0,64000 =

0,67200

0,0102

x

1,22000 =

0,01244

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

D060M0B2

m3

0,68444

0,68444

1,00 %

0,00245

COST DIRECTE

0,93219

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,93219

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

Rend.: 1,000

76,17000

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,900 /R x

22,44000 =

Subtotal:

20,19600
20,19600

20,19600

Maquinària
C1705700

h

Formigonera de 250 l

0,450 /R x

2,82000 =

Subtotal:

1,26900
1,26900

1,26900

Materials
B0111000

m3

Aigua

0,180

x

1,50000 =

0,27000

B0512401

t

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

0,150

x

102,13000 =

15,31950

B0312010

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons

0,650

x

17,06000 =

11,08900

B0332Q10

t

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

1,550

x

17,95000 =

27,82250

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

DR62002

u

54,50100

54,50100

1,00 %

0,20196

COST DIRECTE

76,16796

COST EXECUCIÓ MATERIAL

76,16796

Plantació manual d'arbres o arbusts amb clot de
plantació 0,3x0,3x0,3 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de protector de
base i forestal, tutor, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment
i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

Rend.: 1,000

6,21000

€
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Unitats

Preu

Parcial

22,19000 =

3,32850

Import

Ma d'obra
A0160000

h

Peó

0,150 /R x

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,075 /R x

30,00000 =

2,25000

A0112000

h

Cap de colla

0,002 /R x

27,53000 =

0,05506

Subtotal:

5,63356

5,63356

Maquinària
C1502U20

h

Camió cisterna de 10000 l

0,005 /R x

45,61000 =

0,22805

C15018U0

h

Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)

0,008 /R x

38,54000 =

0,30832

Subtotal:

0,53637

0,53637

Materials
B0111000

m3

Aigua

0,024

x
Subtotal:

1,50000 =

0,03600
0,03600

0,03600

COST DIRECTE

6,20593

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,20593
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P-1

F2194AF1

m2

Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

Rend.: 1,000

Unitats

10,74

Preu

Parcial

22,44000 =

7,67448

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,342 /R x
Subtotal:

7,67448

7,67448

Maquinària
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,072 /R x

15,35000 =

1,10520

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,029 /R x

49,98000 =

1,44942

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,55462

10,22910
0,51146

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-2

F21DU010

u

Demolició de pericó de registre de formigó prefabricat
de fins a 50x50x50 cm, per a instal·lacions de
serveis, amb solera de 15 cm de formigó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

10,74056

Rend.: 1,000

Unitats

2,55462

8,91

Preu

Parcial

22,44000 =

4,48800

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,200 /R x
Subtotal:

4,48800

4,48800

Maquinària
C110U040

h

Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

0,100 /R x

16,95000 =

1,69500

C131U025

h

Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,050 /R x

45,99000 =

2,29950

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,99450

3,99450
8,48250
0,42413

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F21Q2501

u

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

8,90663

Rend.: 1,000

Unitats

4,74

Preu

Parcial

22,44000 =

3,36600

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,150 /R x
Subtotal:

3,36600

3,36600

Maquinària
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,075 /R x
Subtotal:

15,35000 =

1,15125
1,15125

1,15125
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COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,51725
0,22586

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-3

F21Q25N3

u

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

4,74311

Rend.: 1,000

Unitats

12,99

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,500 /R x

22,44000 =

Subtotal:

11,22000
11,22000

11,22000

Maquinària
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,075 /R x

15,35000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,15125
1,15125

12,37125
0,61856

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-4

F21QQB01

u

Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó,
i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

12,98981

Rend.: 1,000

Unitats

1,15125

7,91

Preu

Parcial

22,44000 =

5,61000

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,250 /R x
Subtotal:

5,61000

5,61000

Maquinària
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,125 /R x

15,35000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,91875
1,91875

1,91875
7,52875
0,37644

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-5

F9A1201F

m3

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

7,90519

Rend.: 1,000
Unitats

26,49
Preu

Parcial

21,70000 =

1,08500

€
Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,050 /R x
Subtotal:

1,08500

1,08500

Maquinària
C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

0,025 /R x

42,58000 =

1,06450

C1331100

h

Motoanivelladora petita

0,035 /R x

59,81000 =

2,09335

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,040 /R x

66,18000 =

2,64720

Subtotal:
Materials

5,80505

5,80505
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B0321000

m3

Sauló sense garbellar

1,150

x

15,88000 =

18,26200

B0111000

m3

Aigua

0,050

x

1,50000 =

0,07500

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

18,33700

25,22705
1,26135

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-6

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

26,48840

Rend.: 1,000

Unitats

18,33700

0,52

Preu

Parcial

23,07000 =

0,23070

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,010 /R x
Subtotal:

0,23070

0,23070

Materials
BDGZB610 m

Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

1,020

x

0,26000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,26520
0,26520

0,26520
0,49590
0,02480

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-7

FDK4U41B

u

Carreteig, col·locació i muntatge de trapilló i conjunt
de maniobra per a vàlvules de polietilè d'alta densitat
(HDPE) i tapa quadrada de fosa dúctil, de 145x145
mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124

0,52070

Rend.: 1,000

Unitats

55,19

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,500 /R x

26,21000 =

13,10500

A0112000

h

Cap de colla

0,125 /R x

27,53000 =

3,44125

A013M000

h

Ajudant muntador

0,500 /R x

23,07000 =

11,53500

Subtotal:

28,08125

28,08125

Maquinària
C1503500

h

Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,500 /R x

48,05000 =

Subtotal:

24,02500
24,02500

24,02500

Materials
B0710150

t

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

0,0011

x

35,10000 =

Subtotal:

0,03861
0,03861

0,03861

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,42122

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

52,56608
2,62830

COST EXECUCIÓ MATERIAL

55,19438
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FFB1U14B

m

Carreteig, col·locació i muntatge de tub de polietilè
tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-2, DN32, subministrat en rotlles, en zones
urbanes, col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000

Unitats

1,16

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,016 /R x

23,07000 =

0,36912

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,016 /R x

26,21000 =

0,41936

A0112000

h

Cap de colla

0,004 /R x

27,53000 =

0,11012

Subtotal:

0,89860

0,89860

Maquinària
C1503500

h

Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,004 /R x

48,05000 =

Subtotal:

0,19220
0,19220

0,19220

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01348

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

1,10428
0,05521

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FFB1U16A

m

Carreteig, col·locació i muntatge de tub de polietilè
tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-2, DN50, subministrat en rotlles, en zones no
urbanes, col·locat al fons de la rasa

1,15949

Rend.: 1,000

Unitats

1,13

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,0156 /R x

23,07000 =

0,35989

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,0156 /R x

26,21000 =

0,40888

A0112000

h

Cap de colla

0,0039 /R x

27,53000 =

0,10737

Subtotal:

0,87614

0,87614

Maquinària
C1503500

h

Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,0039 /R x

48,05000 =

Subtotal:

0,18740
0,18740

0,18740

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01314

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

1,07668
0,05383

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-8

FFB1U16B

m

Carreteig, col·locació i muntatge de tub de polietilè
tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-2, DN50, subministrat en rotlles, en zones
urbanes, col·locat al fons de la rasa

1,13052

Rend.: 1,000

Unitats

1,42

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,0195 /R x

23,07000 =

0,44987

A0112000

h

Cap de colla

0,0049 /R x

27,53000 =

0,13490

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,0195 /R x

26,21000 =

0,51110

Subtotal:

1,09587

1,09587
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Maquinària
C1503500

h

Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,0049 /R x

48,05000 =

Subtotal:

0,23545
0,23545

0,23545

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01644

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

1,34776
0,06739

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-9

FFB5U60B

u

Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub
de polietilè, DN50, amb unió mecànica, en zones
urbanes

1,41515

Rend.: 1,000

Unitats

11,33

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,1563 /R x

23,07000 =

3,60584

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,1563 /R x

26,21000 =

4,09662

A0112000

h

Cap de colla

0,0391 /R x

27,53000 =

1,07642

Subtotal:

8,77888

8,77888

Maquinària
C1503500

h

Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,0391 /R x

48,05000 =

Subtotal:

1,87876
1,87876

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,13168

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

10,78932
0,53947

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-10

FFB5UA02

u

1,87876

Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub
de polietilè, DN110, amb unió mecànica, en zones no
urbanes, sense afectació de serveis i amb presència
d'estrebada

11,32879

Rend.: 1,000

Unitats

39,04

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,3125 /R x

26,21000 =

8,19063

A0112000

h

Cap de colla

0,0781 /R x

27,53000 =

2,15009

A013M000

h

Ajudant muntador

0,3125 /R x

23,07000 =

7,20938

Subtotal:

17,55010

17,55010

Maquinària
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,3125 /R x

49,98000 =

15,61875

C1503500

h

Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,0781 /R x

48,05000 =

3,75271

Subtotal:

19,37146

19,37146
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DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,26325

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

37,18481
1,85924

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FFB8U140

m

Subministrament de tub de polietilè tipus PE 100 SDR
11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN32, en rotlles

39,04405

Rend.: 1,000
Unitats

0,70
Preu

Parcial

€
Import

Materials
BFB1U140

m

Tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-2, DN32, subministrat en rotlles

1,060

x

0,63000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,66780
0,66780

0,66780
0,66780
0,03339

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-11

FFB8U160

m

Subministrament de tub de polietilè tipus PE 100 SDR
11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN50, en rotlles

0,70119

Rend.: 1,000
Unitats

1,83
Preu

Parcial

€
Import

Materials
BFB1U160

m

Tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-2, DN50, subministrat en rotlles

1,060

x

1,64000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,73840
1,73840

1,73840
1,73840
0,08692

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-12

FFBAU076

u

Subministrament de Te injectada per a tub de polietilè
tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-3, DN63, amb ramal a 90°, DN50, per a unió
per fusió a topall/electrofusió

1,82532

Rend.: 1,000

Unitats

16,74

Preu

Parcial

€

Import

Materials
BFBAU076

u

Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR
11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN63, amb
ramal a 90° DN50, per a unió per fusió a
topall/electrofusió

1,000

x

15,94000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

15,94000

15,94000

15,94000
0,79700

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-13

FFBBU016

u

Subministrament de colze de 90° injectat per a tub de
polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-3, DN50, per a unió per fusió a
topall/electrofusió

Materials

16,73700

Rend.: 1,000

Unitats

15,94000

4,37

Preu

Parcial

€

Import
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BFBBU016

u

Colze de 90° injectat per a tub de polietilè tipus PE
100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN50,
per a unió per fusió a topall/electrofusió

1,000

x

4,16000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,16000

4,16000

4,16000
4,16000
0,20800

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FFBDUN65

u

Subministrament d'enllaç recte de llautó CW617N per
a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16), DN50,
amb una unió mecànica i una rosca femella d’1 1/4''

4,36800

Rend.: 1,000

Unitats

20,83

Preu

Parcial

€

Import

Materials
BFBDUN65 u

Enllaç recte de llautó CW617N per a tub de polietilè
tipus PE 100 SDR 11 (PN16), DN50, amb una unió
mecànica i una rosca femella d’1 1/4''

1,000

x

19,84000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

19,84000

19,84000

19,84000
0,99200

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FFL1UB51

u

Carreteig, col·locació i muntatge de brida, DN50,
PN16, en zones no urbanes, sense afectació de
serveis i sense presència d'estrebada

20,83200

Rend.: 1,000

Unitats

19,84000

31,51

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,4348 /R x

23,07000 =

10,03084

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,4348 /R x

26,21000 =

11,39611

A0112000

h

Cap de colla

0,1087 /R x

27,53000 =

2,99251

Subtotal:

24,41946

24,41946

Maquinària
C1503500

h

Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,1087 /R x

48,05000 =

Subtotal:

5,22304
5,22304

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,36629

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

30,00879
1,50044

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-14

FHR116N9

u

5,22304

Muntatge de fanal amb columna d'alumini, de 4,7 m
d'alçària, amb 1 llumenera amb làmpades de LEDs
de potència 90 W, col·locat sobre dau de formigó

31,50923

Rend.: 1,000

Unitats

88,04

Preu

Parcial

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,250 /R x

26,86000 =

6,71500

A0140000

h

Manobre

0,250 /R x

21,70000 =

5,42500

A013H000

h

Ajudant electricista

0,250 /R x

23,04000 =

5,76000

€

Import
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Subtotal:

17,90000

17,90000

Maquinària
C1504R00

h

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

0,250 /R x

38,94000 =

Subtotal:

9,73500
9,73500

9,73500

Materials
B064500C

m3

BHWM1000 u

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
Part proporcional d'accessoris per a columnes

0,2789

x

61,21000 =

17,07147

1,000

x

39,14000 =

39,14000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

56,21147

83,84647
4,19232

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FHR116P1

u

Fanal amb columna d'alumini, de 4,7 m d'alçària, amb
1 llumenera amb làmpades de LEDs de potència 90
W, col·locat sobre dau de formigó

88,03879

Rend.: 1,000

Unitats

56,21147

2.596,79

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,250 /R x

23,04000 =

5,76000

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,250 /R x

26,86000 =

6,71500

A0140000

h

Manobre

0,250 /R x

21,70000 =

5,42500

Subtotal:

17,90000

17,90000

Maquinària
C1504R00

h

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

0,250 /R x

38,94000 =

Subtotal:

9,73500
9,73500

9,73500

Materials
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

BHR116P1

u

Fanal amb columna d'alumini, de 4,7 m d'alçària, amb
1 llumenera
Part proporcional d'accessoris per a columnes

BHWM1000 u

0,2789

61,21000 =

17,07147

1,000

x 2.389,29000 =

2.389,29000

1,000

x

39,14000 =

39,14000

x

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2.445,50147

2.473,13647
123,65682

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-15

FN12U152

u

Subministrament de vàlvula de comporta manual amb
unió embridada, DN50, de cos curt de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420) i accionament per volant de fosa,
inclòs part proporcional de junts i cargols

2.596,79329

Rend.: 1,000

Unitats
Materials

2.445,50147

91,47

Preu

Parcial

€

Import
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BN12U152

u

Vàlvula de comporta manual amb unió embridada,
DN50, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420)
i accionament per volant de fosa

1,000

x

77,08000 =

77,08000

BFZSU150

u

Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN50, PN16

1,000

x

0,90000 =

0,90000

BFZRU134

u

Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 60 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931),
amb femella i volandera

4,000

x

0,73000 =

2,92000

Volant maniobra dreta, vàlvula DN50

1,000

x

6,21000 =

6,21000

BNZRU300 u

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

87,11000

87,11000
4,35550

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FN12U1D2

u

Subministrament de vàlvula de comporta manual amb
unió embridada, DN200, de cos curt de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420) i accionament per volant de fosa,
inclòs part proporcional de junts i cargols

87,11000

91,46550

Rend.: 1,000

376,90

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Materials
BFZRU148

u

Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 80 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931),
amb femella i volandera

12,000

1,52000 =

x

18,24000

BNZRU330 u

Volant maniobra dreta, vàlvula DN200/300

1,000

x

49,02000 =

49,02000

BN12U1D2 u

Vàlvula de comporta manual amb unió embridada,
DN200, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420)
i accionament per volant de fosa

1,000

x

289,68000 =

289,68000

BFZSU1D0 u

Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN200, PN16

1,000

x

2,01000 =

2,01000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

358,95000

358,95000
17,94750

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-16

FND3U152

u

Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula amb unió
embridada, DN50, en zones no urbanes, sense
afectació de serveis i amb presència d'estrebada

376,89750

Rend.: 1,000

Unitats

37,68

Preu

Parcial

27,53000 =

3,57890

Ma d'obra
A0112000

h

Cap de colla

0,130 /R x

358,95000

€

Import
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A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,520 /R x

26,21000 =

13,62920

A013M000

h

Ajudant muntador

0,520 /R x

23,07000 =

11,99640

Subtotal:

29,20450

29,20450

Maquinària
C1503500

h

Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,130 /R x

48,05000 =

Subtotal:

6,24650
6,24650

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,43807

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

35,88907
1,79445

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-17

FND3U1A1

u

6,24650

Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula amb unió
embridada, DN100, en zones no urbanes, sense
afectació de serveis i sense presència d'estrebada

37,68352

Rend.: 1,000

Unitats

72,47

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

1,000 /R x

23,07000 =

23,07000

A012M000

h

Oficial 1a muntador

1,000 /R x

26,21000 =

26,21000

A0112000

h

Cap de colla

0,250 /R x

27,53000 =

6,88250

Subtotal:

56,16250

56,16250

Maquinària
C1503500

h

Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,250 /R x

48,05000 =

Subtotal:

12,01250
12,01250

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,84244

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

69,01744
3,45087

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-18

FQ42J010

u

12,01250

Pilona d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000
mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, ancorada amb
dau de formigó

72,46831

Rend.: 1,000

Unitats

138,55

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

0,500 /R x

25,99000 =

12,99500

A0140000

h

Manobre

1,100 /R x

21,70000 =

23,87000

Subtotal:

36,86500

36,86500

Maquinària
C2001000

h

Martell trencador manual

1,100 /R x

3,24000 =

Subtotal:

3,56400
3,56400

Materials
BQ42J010

u

Pilona d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000
mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, per a encastar

1,000

x

85,51000 =

85,51000

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

0,079

x

76,16796 =

6,01727

3,56400
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formigonera de 250 l
Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

91,52727

131,95627
6,59781

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-19

FR3SE212

m2

Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm,
subministrada a granel, escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa
uniforme de gruix fins a 10 cm

138,55408

Rend.: 1,000

Unitats

91,52727

5,15

Preu

Parcial

26,62000 =

0,74536

€

Import

Ma d'obra
A013P000

h

Ajudant jardiner

0,028 /R x
Subtotal:

0,74536

0,74536

Maquinària
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,012 /R x

49,98000 =

Subtotal:

0,59976
0,59976

0,59976

Materials
BR3PE210

m3

Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel

0,100

x

35,58000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,55800
3,55800

3,55800
4,90312
0,24516

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
G214U120

m3

Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó
en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. En presència de serveis afectats en servei.

5,14828

Rend.: 1,000

Unitats

71,16

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,9091 /R x

22,44000 =

A0121000

h

Oficial 1a

0,1136 /R x

25,99000 =

2,95246

A0112000

h

Cap de colla

0,0909 /R x

27,53000 =

2,50248

Subtotal:

20,40020

25,85514

25,85514

Maquinària
C200SU00

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic

0,1136 /R x

3,86000 =

0,43850

C15019U0

h

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

0,0455 /R x

50,45000 =

2,29548

C131U001

h

Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,0227 /R x

69,51000 =

1,57788

C110U040

h

Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

0,4545 /R x

16,95000 =

7,70378

C110U025

h

Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,4545 /R x

65,78000 =

29,89701

Subtotal:

41,91265

41,91265
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COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

67,76779
3,38839

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-20

G219U005

m

Demolició de rigola de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la base de formigó,
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

71,15618

Rend.: 1,000

Unitats

3,58

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0112000

h

Cap de colla

0,0054 /R x

27,53000 =

0,14866

A0150000

h

Manobre especialista

0,0541 /R x

22,44000 =

1,21400

Subtotal:

1,36266

1,36266

Maquinària
C110U015

h

Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

C15018U1

h

Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)

C110U040

h

Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

C131U001

h

Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,027 /R x

51,09000 =

1,37943

0,0027 /R x

40,28000 =

0,10876

0,027 /R x

16,95000 =

0,45765

0,0014 /R x

69,51000 =

0,09731

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,04315

2,04315
3,40581
0,17029

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-21

G219U010

m

Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus,
amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

3,57610

Rend.: 1,000

Unitats

4,72

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,0714 /R x

22,44000 =

1,60222

A0112000

h

Cap de colla

0,0071 /R x

27,53000 =

0,19546

Subtotal:

1,79768

1,79768

Maquinària
C15018U1

h

Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)

0,0036 /R x

40,28000 =

0,14501

C131U001

h

Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,0018 /R x

69,51000 =

0,12512

C110U040

h

Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

0,0357 /R x

16,95000 =

0,60512

C110U015

h

Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,0357 /R x

51,09000 =

1,82391

Subtotal:

2,69916

2,69916
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COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,49684
0,22484

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-22

G219U040

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

4,72168

Rend.: 1,000

Unitats

4,70

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0112000

h

Cap de colla

0,0095 /R x

27,53000 =

0,26154

A0150000

h

Manobre especialista

0,0476 /R x

22,44000 =

1,06814

Subtotal:

1,32968

1,32968

Maquinària
C15018U1

h

Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)

0,0095 /R x

40,28000 =

0,38266

C131U001

h

Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,0048 /R x

69,51000 =

0,33365

C110U015

h

Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,0476 /R x

51,09000 =

2,43188

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,14819

3,14819
4,47787
0,22389

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-23

G219U105

m

Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

4,70176

Rend.: 1,000
Unitats

4,06
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

0,0833 /R x

25,99000 =

2,16497

A0112000

h

Cap de colla

0,0167 /R x

27,53000 =

0,45975

Subtotal:

2,62472

2,62472

Maquinària
C110U075

h

Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

0,0833 /R x

14,90000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,24117
1,24117

1,24117
3,86589
0,19329

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
G21B3002

u

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de
senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants

4,05918

Rend.: 1,000

Unitats

38,47

Preu

Parcial

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,500 /R x

22,44000 =

A0121000

h

Oficial 1a

0,250 /R x

25,99000 =

11,22000
6,49750

A0112000

h

Cap de colla

0,050 /R x

27,53000 =

1,37650

€

Import
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Subtotal:

19,09400

19,09400

Maquinària
C15018U0

h

Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)

0,0625 /R x

38,54000 =

C200SU00

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic

0,250 /R x

3,86000 =

0,96500

C1503U10

h

Camió grua de 5 t

0,250 /R x

39,74000 =

9,93500

C110U040

h

Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

0,250 /R x

16,95000 =

4,23750

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,40875

17,54625

36,64025
1,83201

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-24

G21B3004

u

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de
senyal vertical o placa complementària de trànsit
existent, de qualsevol tipus, sense incloure suports

38,47226

Rend.: 1,000

Unitats

17,54625

18,00

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0112000

h

Cap de colla

0,0286 /R x

27,53000 =

0,78736

A0150000

h

Manobre especialista

0,2857 /R x

22,44000 =

6,41111

A0121000

h

Oficial 1a

0,1429 /R x

25,99000 =

3,71397

Subtotal:

10,91244

10,91244

Maquinària
C200SU00

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic

0,1429 /R x

3,86000 =

0,55159

C1503U10

h

Camió grua de 5 t

0,1429 /R x

39,74000 =

5,67885

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,23044

17,14288
0,85714

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
G21B3N02

u

Muntatge i desmuntatge, càrrega i transport a
magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants

18,00002

Rend.: 1,000

Unitats

6,23044

57,08

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0112000

h

Cap de colla

0,050 /R x

27,53000 =

1,37650

A0121000

h

Oficial 1a

0,500 /R x

25,99000 =

12,99500

A0150000

h

Manobre especialista

1,000 /R x

22,44000 =

22,44000

Subtotal:

36,81150

Maquinària
C110U040

h

Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

C15018U0

h

Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)

0,250 /R x

16,95000 =

4,23750

0,0625 /R x

38,54000 =

2,40875

3,86000 =

0,96500

39,74000 =

9,93500

C200SU00

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic

0,250 /R x

C1503U10

h

Camió grua de 5 t

0,250 /R x

36,81150
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Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

17,54625

54,35775
2,71789

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-25

G21DP100

u.

P-26

G21DU040

m

17,54625

57,07564

€
Demolició de pou de registre existent de maó o
Rend.: 1,000
124,96
prefabricat, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega
sobre camió. inclós transport a l'abocador, canon
d'abocament i mantenimient de l'abocador. inclou part
proporcional de demolició d'escomeses, tapa i pates i
gestió de residus. tot inclòs
_____________________________________________________________________________________________________________
Demolició de claveguera de tub de formigó de
diàmetre interior < 100 cm, inclosa solera i
recobriment de formigó, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 1,000

Unitats

41,59

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,125 /R x

21,70000 =

2,71250

A0112000

h

Cap de colla

0,025 /R x

27,53000 =

0,68825

Subtotal:

3,40075

3,40075

Maquinària
C15019U0

h

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

0,250 /R x

50,45000 =

12,61250

C110U025

h

Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,250 /R x

65,78000 =

16,44500

C131U028

h

Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,125 /R x

57,23000 =

7,15375

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

36,21125

39,61200
1,98060

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-27

G21H0002

u

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc
de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat
existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de
tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

41,59260

Rend.: 1,000

Unitats

36,21125

67,07

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

1,000 /R x

22,44000 =

22,44000

A0121000

h

Oficial 1a

0,500 /R x

25,99000 =

12,99500

A0112000

h

Cap de colla

0,150 /R x

27,53000 =

4,12950

Subtotal:

39,56450

Maquinària
C1503U10

h

Camió grua de 5 t

0,100 /R x

39,74000 =

3,97400

C15018U0

h

Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)

0,100 /R x

38,54000 =

3,85400

39,56450
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C131U025

h

Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,100 /R x

45,99000 =

4,59900

C110U015

h

Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,100 /R x

51,09000 =

5,10900

C1504U01

h

Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària

0,100 /R x

48,50000 =

4,85000

C200SU00

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic

0,500 /R x

3,86000 =

1,93000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

24,31600

63,88050
3,19403

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
G21H0N01

u

Muntatge i desmuntatge, càrrega i transport a
magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o
columna d'enllumenat existent, de qualsevol tipus,
incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació,
càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

67,07453

Rend.: 1,000

Unitats

24,31600

90,47

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0112000

h

Cap de colla

0,150 /R x

27,53000 =

4,12950

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

25,99000 =

25,99000

A0150000

h

Manobre especialista

1,500 /R x

22,44000 =

33,66000

Subtotal:

63,77950

63,77950

Maquinària
C200SU00

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic

0,000 /R x

3,86000 =

0,00000

C15018U0

h

Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)

0,100 /R x

38,54000 =

3,85400

C1503U10

h

Camió grua de 5 t

0,100 /R x

39,74000 =

3,97400

C131U025

h

Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,100 /R x

45,99000 =

4,59900

C110U015

h

Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,100 /R x

51,09000 =

5,10900

C1504U01

h

Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària

0,100 /R x

48,50000 =

4,85000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

22,38600

86,16550
4,30828

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-28

G221U010

m3

Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la
seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

90,47378

Rend.: 1,000

Unitats

22,38600

1,99

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,0103 /R x

22,44000 =

0,23113

A0112000

h

Cap de colla

0,0021 /R x

27,53000 =

0,05781

Subtotal:
Maquinària

0,28894

0,28894

CARRER DEL MIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

27

PARTIDES D'OBRA

C131U000

h

Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

0,0103 /R x

55,85000 =

0,57526

C15019U0

h

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

0,0205 /R x

50,45000 =

1,03423

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,60949

1,60949
1,89843
0,09492

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-29

G221U112

m3

Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

1,99335

Rend.: 1,000

3,00

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,0059 /R x

22,44000 =

0,13240

A0112000

h

Cap de colla

0,0015 /R x

27,53000 =

0,04130

Subtotal:

0,17370

0,17370

Maquinària
C1501U03

h

Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)

0,0176 /R x

82,92000 =

1,45939

120,65000 =

0,14478

C131U062

h

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)

0,0012 /R x

C131U017

h

Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

0,0059 /R x

150,53000 =

0,88813

C110U025

h

Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,0029 /R x

65,78000 =

0,19076

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,68306

2,68306
2,85676
0,14284

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-30

G222U102

m3

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

2,99960

Rend.: 1,000

Unitats

6,53

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,0238 /R x

22,44000 =

0,53407

A0112000

h

Cap de colla

0,0119 /R x

27,53000 =

0,32761

Subtotal:

0,86168

0,86168

Maquinària
C131U028

h

Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,0238 /R x

C15019U0

h

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

0,0714 /R x

50,45000 =

3,60213

C110U025

h

Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,006 /R x

65,78000 =

0,39468

Subtotal:

57,23000 =

1,36207

5,35888

5,35888
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COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,22056
0,31103

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-31

G2242411

m2

Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb mitjans
mecànics i compactació del 98 % PM. tot inclòs

6,53159

Rend.: 3,549

1,06

Unitats

Preu

Parcial

21,70000 =

0,73373

€
Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,120 /R x
Subtotal:

0,73373

0,73373

Maquinària
C1335080

H

Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

0,028 /R x

34,46000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,27187
0,27187

0,27187
1,00560
0,05028

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
G224U010

m2

Sanejament i repicat de talussos en roca en zones de
desmunt, amb mitjans mecànics i manuals, incloent
els accessos a les zones de treball, tots els materials
i equips lliscants i totes les operacions necessàries
segons indicacions de la Direcció d'Obra, inclòs
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

1,05588

Rend.: 1,000

4,56

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

0,0105 /R x

25,99000 =

0,27290

A0112000

h

Cap de colla

0,0052 /R x

27,53000 =

0,14316

A0150000

h

Manobre especialista

0,021 /R x

22,44000 =

0,47124

Subtotal:

0,88730

0,88730

Maquinària
C131U016

h

Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

0,0105 /R x

120,53000 =

1,26557

C110U040

h

Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

0,0105 /R x

16,95000 =

0,17798

C110U025

h

Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,0105 /R x

65,78000 =

0,69069

C15019U0

h

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

0,021 /R x

50,45000 =

1,05945

Subtotal:

3,19369

3,19369

Materials
B0DZU007

u

Part proporcional de material auxiliar

1,000

x
Subtotal:

0,26000 =

0,26000
0,26000

0,26000
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COST DIRECTE
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4,34099
0,21705

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
G227U110

m3

Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de
préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre
desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric

4,55804

Rend.: 1,000

Unitats

7,49

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0112000

h

Cap de colla

0,0017 /R x

27,53000 =

0,04680

A0140000

h

Manobre

0,0067 /R x

21,70000 =

0,14539

Subtotal:

0,19219

0,19219

Maquinària
C1502U10

h

Camió cisterna de 6000 l

0,0033 /R x

39,69000 =

0,13098

C133U040

h

Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t

0,0067 /R x

67,90000 =

0,45493

C131U060

h

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)

0,0067 /R x

71,68000 =

0,48026

C133U002

h

Motoanivelladora de 150 hp

0,0033 /R x

61,64000 =

0,20341

Subtotal:

1,26958

1,26958

Materials
B03DU103

m3

Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs
transport a l'obra

1,200

x

4,66000 =

5,59200

B0111000

m3

Aigua

0,050

x

1,50000 =

0,07500

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,66700

5,66700
7,12877
0,35644

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-32

G228U010

m3

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

7,48521

Rend.: 1,000

Unitats

4,29

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,0571 /R x

22,44000 =

1,28132

A0112000

h

Cap de colla

0,0119 /R x

27,53000 =

0,32761

Subtotal:

1,60893

1,60893

Maquinària
C133U070

h

Picó vibrant dúplex de 1300 kg

0,0476 /R x

8,06000 =

0,38366

C131U028

h

Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,0238 /R x

57,23000 =

1,36207

C1502U10

h

Camió cisterna de 6000 l

0,0048 /R x

39,69000 =

0,19051

Subtotal:

1,93624

Materials
B03DU005

m3

Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra

1,200

x

0,39000 =

0,46800

1,93624
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B0111000

m3

Aigua

0,050

x

1,50000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,07500
0,54300

0,54300
4,08817
0,20441

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-33

G228U075

m3

Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de
ciment, al darrera d'alçats d'estreps de formigó,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

4,29258

Rend.: 1,000

Unitats

45,15

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0112000

h

Cap de colla

0,0114 /R x

27,53000 =

0,31384

A0150000

h

Manobre especialista

0,0909 /R x

22,44000 =

2,03980

Subtotal:

2,35364

2,35364

Maquinària
C131U028

h

Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,0455 /R x

57,23000 =

2,60397

C133U070

h

Picó vibrant dúplex de 1300 kg

0,0455 /R x

8,06000 =

0,36673

C1501U01

h

Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)

0,0909 /R x

76,13000 =

6,92022

Planta de formigó per a 60 m3/h

0,0227 /R x

83,45000 =

1,89432

Camió cisterna de 6000 l

0,0227 /R x

39,69000 =

0,90096

C17A20QU h
C1502U10

h

Subtotal:

12,68620

12,68620

Materials
B051U012

t

Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1

0,090

x

91,01000 =

8,19090

B039U020

m3

Barreja de granulat per a grava-ciment de
granulometria GC25 o GC-20, mesurat després de la
compactació

1,050

x

18,37000 =

19,28850

B0111000

m3

Aigua

0,320

x

1,50000 =

0,48000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

27,95940

42,99924
2,14996

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-34

G228U200

m3

Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat
de canonada, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

45,14920

Rend.: 1,000

Unitats

27,95940

31,18

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0112000

h

Cap de colla

0,0167 /R x

27,53000 =

0,45975

A0150000

h

Manobre especialista

0,0667 /R x

22,44000 =

1,49675

Subtotal:

1,95650

Maquinària
C1502U10

h

Camió cisterna de 6000 l

0,0133 /R x

39,69000 =

0,52788

C133U080

h

Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària

0,0667 /R x

5,70000 =

0,38019

C131U020

h

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,0333 /R x

40,37000 =

1,34432

1,95650
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Subtotal:

2,25239

2,25239

Materials
B0111000

m3

Aigua

0,050

x

1,50000 =

0,07500

B031U100

m3

Sorra de pedrera de 0 a 3 mm

1,200

x

21,18000 =

25,41600

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

25,49100

29,69989
1,48499

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-35

G22DU110

m2

Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala
d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o
aplec, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

31,18488

Rend.: 1,000

Unitats

25,49100

0,37

Preu

Parcial
0,11176

€

Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

0,0043 /R x

25,99000 =
27,53000 =

0,01927

22,44000 =

0,09649

A0112000

h

Cap de colla

0,0007 /R x

A0150000

h

Manobre especialista

0,0043 /R x
Subtotal:

0,22752

0,22752

Maquinària
C131U001

h

Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,0003 /R x

69,51000 =

0,02085

C131U060

h

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)

0,0003 /R x

71,68000 =

0,02150

C15018U1

h

Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)

0,0014 /R x

40,28000 =

0,05639

C200U001

h

Motoserra per a la tala d'arbres

0,0043 /R x

2,72000 =

0,01170

C131U028

h

Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,0003 /R x

57,23000 =

0,01717

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,12761

0,12761
0,35513
0,01776

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-36

G2R350DA

m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 24 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de menys de 20 km

0,37289

Rend.: 1,000

Unitats

4,94

Preu

Parcial

51,72000 =

4,70652

€

Import

Maquinària
C1501A00

h

Camió per a transport de 24 t

0,091 /R x
Subtotal:

4,70652

4,70652
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COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,70652
0,23533

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-37

G2RA7LP0

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

4,94185

Rend.: 1,000

Unitats

2,10

Preu

Parcial

€

Import

Materials
B2RA6LPA m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000

x

2,00000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,00000

2,00000

2,00000
2,00000
0,10000

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
G3L2U022

m2

Malla d'acer galvanitzat de triple torsió de 50x70 mm
de pas de malla i 2 mm de diàmetre, penjada, per a
protecció de talussos, ancorada amb barres d'acer
corrugat i subjectada amb cables, inclòs part
proporcional de barres, cables i contrapès inferior,
totalment col·locada.

2,10000

Rend.: 1,000

Unitats

7,93

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0112000

h

Cap de colla

0,012 /R x

27,53000 =

0,33036

A0121000

h

Oficial 1a

0,040 /R x

25,99000 =

1,03960

A0150000

h

Manobre especialista

0,080 /R x

22,44000 =

1,79520

Subtotal:

3,16516

3,16516

Materials
B0B2AU01

kg

Acer corrugat B 500 S elaborat a mida

0,800

x

1,12000 =

0,89600

B0A2U020

m2

Malla de filferro galvanitzat de triple torsió, de 50x70
mm de pas de malla i de diàmetre 2 mm

1,050

x

3,30000 =

3,46500

B0A1U100

m

Cable d'acer galvanitzat per a subjecció de malla
metàl·lica

0,130

x

0,21000 =

0,02730

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,38830

4,38830
7,55346
0,37767

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
G4D0U015

m2

Encofrat i desencofrat pla en parament vist

Rend.: 1,000
Unitats

7,93113
41,61
Preu

Parcial

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,3529 /R x

21,70000 =

7,65793

A0112000

h

Cap de colla

0,1176 /R x

27,53000 =

3,23753

A013U001

h

Ajudant

0,3529 /R x

22,66000 =

7,99671

€
Import
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A0121000

h

Oficial 1a

0,4706 /R x

25,99000 =

Subtotal:

12,23089
31,12306

31,12306

Maquinària
CZ11U001

h

Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

0,1176 /R x

6,69000 =

0,78674

C150GU10

h

Grua autopropulsada de 12 t

0,0235 /R x

51,74000 =

1,21589

Subtotal:

2,00263

2,00263

Materials
B0D629AU

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos

0,030

x

22,14000 =

0,66420

B0D7UC11 m2

Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22
mm, per a 3 usos

1,000

x

4,01000 =

4,01000

B0DZA000

l

Desencofrant

0,075

x

2,41000 =

0,18075

B0DZU005

u

Materials auxiliars per a encofrar

0,400

x

1,65000 =

0,66000

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

3,000

x

0,33000 =

0,99000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,50495

39,63064
1,98153

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-38

G7B1U020

m2

Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 140 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perdoració 1300 N, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat

41,61217

Rend.: 1,000

Unitats

6,50495

2,70

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013U001

h

Ajudant

0,0182 /R x

22,66000 =

0,41241

A0121000

h

Oficial 1a

0,0182 /R x

25,99000 =

0,47302

A0112000

h

Cap de colla

0,0018 /R x

27,53000 =

0,04955

Subtotal:

0,93498

0,93498

Materials
B7B1U002

m2

Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 150 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 1750 N

1,100

x

1,49000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,63900

1,63900

1,63900
2,57398
0,12870

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-39

G921U020

m3

Base de tot-u artificial, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric

2,70268

Rend.: 1,000
Unitats

24,91
Preu

Parcial

Ma d'obra
A0112000

h

Cap de colla

0,0036 /R x

27,53000 =

0,09911

A0150000

h

Manobre especialista

0,0071 /R x

22,44000 =

0,15932

€
Import
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Subtotal:

0,25843

0,25843

Maquinària
C1502U20

h

Camió cisterna de 10000 l

0,0036 /R x

45,61000 =

0,16420

C133U030

h

Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t

0,0071 /R x

61,14000 =

0,43409

C133U002

h

Motoanivelladora de 150 hp

0,0071 /R x

61,64000 =

0,43764

Subtotal:

1,03593

1,03593

Materials
B037200U

m3

Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra

1,200

x

18,63000 =

22,35600

B0111000

m3

Aigua

0,050

x

1,50000 =

0,07500

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

22,43100

23,72536
1,18627

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-40

G96500A3

m

Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A3
o A4 20x8 de peces prefabricades de formigó rectes i
corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340,
inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, rejuntat
amb morter i totes les feines adients, totalment
col·locada

24,91163

Rend.: 1,000

Unitats

22,43100

18,37

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0112000

h

Cap de colla

0,0333 /R x

27,53000 =

0,91675

A0121000

h

Oficial 1a

0,1333 /R x

25,99000 =

3,46447

A0140000

h

Manobre

0,200 /R x

21,70000 =

4,34000

Subtotal:

8,72122

8,72122

Maquinària
CZ11U001

h

Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

0,0333 /R x

6,69000 =

0,22278
0,05661

C1700006

h

Vibrador intern de formigó

0,0333 /R x

1,70000 =

C15019U0

h

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

0,0083 /R x

50,45000 =

0,41874

C131U020

h

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,0083 /R x

40,37000 =

0,33507

Subtotal:

1,03320

1,03320

Materials
B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

2,000

x

0,33000 =

0,66000

B060U310

m3

Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,042

x

65,26000 =

2,74092

B0DZA000

l

Desencofrant

0,020

x

2,41000 =

0,04820

B0DZU005

u

Materials auxiliars per a encofrar

0,100

x

1,65000 =

0,16500

B9651UA3

m

Vorada de vianants A3 o A4 20x8 prefabricada de
formigó, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340

1,050

x

2,77000 =

2,90850

B071U005

m3

Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,014

x

87,22000 =

1,22108

Subtotal:

7,74370

7,74370
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COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

17,49812
0,87491

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-41

G975U010

m

Rigola prefabricada de formigó de 20 cm d'amplada i
7 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

18,37303

Rend.: 1,000

Unitats

13,62

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0112000

h

Cap de colla

0,0152 /R x

27,53000 =

0,41846

A0121000

h

Oficial 1a

0,0606 /R x

25,99000 =

1,57499

A0140000

h

Manobre

0,0909 /R x

21,70000 =

1,97253

Subtotal:

3,96598

3,96598

Maquinària
C1503U10

h

Camió grua de 5 t

0,0038 /R x

39,74000 =

0,15101

C15019U0

h

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

0,0061 /R x

50,45000 =

0,30775

C131U020

h

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,0061 /R x

40,37000 =

0,24626

Subtotal:

0,70502

0,70502

Materials
B0DZU005

u

Materials auxiliars per a encofrar

0,050

x

1,65000 =

0,08250

B051U012

t

Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1

0,001

x

91,01000 =

0,09101

B060U310

m3

Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,060

x

65,26000 =

3,91560

B071U005

m3

Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,005

x

87,22000 =

0,43610

B0DZA000

l

Desencofrant

0,010

x

2,41000 =

0,02410

B975U001

m

Rigola prefabricada de formigó, de 20 cm d'amplada i
7 cm de gruix

1,050

x

3,26000 =

3,42300

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,000

x

0,33000 =

0,33000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

8,30231

12,97331
0,64867

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-42

G9F1U005

m2

Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8
cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols,
inclòs refinat i compactació del terreny, llit de morter
de 3 cm i totes les feines adients

13,62198

Rend.: 1,000

Unitats

8,30231

42,01

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

0,6061 /R x

25,99000 =

A0140000

h

Manobre

0,303 /R x

21,70000 =

6,57510

A0112000

h

Cap de colla

0,0758 /R x

27,53000 =

2,08677

Subtotal:
Maquinària

15,75254

24,41441

24,41441
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C131U020

h

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,0379 /R x

40,37000 =

1,53002

C133U070

h

Picó vibrant dúplex de 1300 kg

0,0379 /R x

8,06000 =

0,30547

5,70000 =

0,86355

39,74000 =

1,80817

C133U080

h

Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària

0,1515 /R x

C1503U10

h

Camió grua de 5 t

0,0455 /R x
Subtotal:

4,50721

4,50721

Materials
B9F1UC10

m2

Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de
qualsevol forma i dimensions, sèrie 1

1,020

x

8,15000 =

8,31300

B071U007

m3

Morter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2)
segons la Norma UNE 998-2

0,030

x

89,60000 =

2,68800

B031U100

m3

Sorra de pedrera de 0 a 3 mm

0,004

x

21,18000 =

0,08472

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

11,08572

40,00734
2,00037

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-43

G9GA0006

m3

Paviment de formigó HM-25, de consistència plàstica
o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals,
incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació
de junts tallats en fresc i totes les feines adients

42,00771

Rend.: 1,000

Unitats

11,08572

97,94

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0112000

h

Cap de colla

0,0417 /R x

27,53000 =

1,14800

A0121000

h

Oficial 1a

0,3333 /R x

25,99000 =

8,66247

A0150000

h

Manobre especialista

0,3333 /R x

22,44000 =

7,47925

Subtotal:

17,28972

17,28972

Maquinària
C2005U00

h

Regle vibratori per a formigonat de soleres

0,1667 /R x

3,80000 =

Subtotal:

0,63346
0,63346

0,63346

Materials
B060U330

m3

B0A3UC10

kg

Formigó HM-25, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050

x

68,47000 =

71,89350

Clau acer

0,250

x

1,26000 =

0,31500

B0D7UC02 m2

Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

1,000

x

1,49000 =

1,49000

B0D21030

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

5,000

x

0,33000 =

1,65000

m

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

75,34850

93,27168
4,66358

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-44

G9H1U020

t

Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

97,93526

Rend.: 1,000

Unitats
Ma d'obra

75,34850

33,24

Preu

Parcial

€

Import
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A0121000

h

Oficial 1a

0,0286 /R x

25,99000 =

0,74331

A0150000

h

Manobre especialista

0,0571 /R x

22,44000 =

1,28132

A0112000

h

Cap de colla

0,0143 /R x

27,53000 =

0,39368

Subtotal:

2,41831

2,41831

Maquinària
C170U035

h

Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t

0,0143 /R x

64,49000 =

C1709B0U

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

0,0143 /R x

55,04000 =

0,78707

C1501U01

h

Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)

0,0571 /R x

76,13000 =

4,34702

C170U051

h

Corró vibratori autopropulsat pneumàtic

0,0143 /R x

68,44000 =

0,97869

Subtotal:

0,92221

7,03499

7,03499

Materials
B9H1U020

t

Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa
intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000

x

22,20000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

22,20000

22,20000

31,65330
1,58267

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-45

G9H1U512

t

Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 D,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

33,23597

Rend.: 1,000

Unitats

22,20000

35,44

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0112000

h

Cap de colla

0,0154 /R x

27,53000 =

0,42396

A0150000

h

Manobre especialista

0,0615 /R x

22,44000 =

1,38006

A0121000

h

Oficial 1a

0,0308 /R x

25,99000 =

0,80049

Subtotal:

2,60451

2,60451

Maquinària
C170U051

h

Corró vibratori autopropulsat pneumàtic

0,0154 /R x

68,44000 =

1,05398

C170U035

h

Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t

0,0154 /R x

64,49000 =

0,99315

C1709B0U

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

0,0154 /R x

55,04000 =

0,84762

C1501U01

h

Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)

0,0615 /R x

76,13000 =

4,68200

Subtotal:

7,57675

7,57675

Materials
B9H1U512

t

Mescla bituminosa en calent AC16 D per a capa de
trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000

x

23,57000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

23,57000

23,57000

5,00 %

23,57000
33,75126
1,68756
35,43882
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P-46

G9HA0010

t

Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles
bituminoses

Rend.: 1,000

424,70

Unitats

Preu

Parcial

€
Import

Materials
B055U001

t

Betum asfàltic tipus B 50/70

1,000

x

404,48000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

404,48000
404,48000

404,48000
20,22400

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-47

G9J1U010

m2

Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus
C50BF5 IMP

424,70400

Rend.: 1,000
Unitats

404,48000

0,53
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,0017 /R x

22,44000 =

0,03815

A0121000

h

Oficial 1a

0,0017 /R x

25,99000 =

0,04418

Subtotal:

0,08233

0,08233

Maquinària
C1702DU0

h

Bituminadora automotriu per a reg asfàltic

0,0017 /R x

29,37000 =

Subtotal:

0,04993
0,04993

0,04993

Materials
B055U024

kg

Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
C50BF5 IMP

1,200

x

0,31000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,37200
0,37200

0,37200
0,50426
0,02521

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-48

G9J1U320

m2

Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou

0,52947

Rend.: 1,000
Unitats

0,37
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,0014 /R x

22,44000 =

0,03142

A0121000

h

Oficial 1a

0,0014 /R x

25,99000 =

0,03639

Subtotal:

0,06781

0,06781

Maquinària
C170E00U

h

Escombradora autopropulsada

0,0014 /R x

39,78000 =

0,05569

C1702DU0

h

Bituminadora automotriu per a reg asfàltic

0,0014 /R x

29,37000 =

0,04112

Subtotal:

0,09681

0,09681

Materials
B055U320

kg

Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum,
tipus C60B4 TER o C60B3 TER

0,600

x
Subtotal:

0,32000 =

0,19200
0,19200

0,19200
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COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,35662
0,01783

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-49

G9Z4UC10

m2

Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de
15x15 cm i 6 mm de diàmetre, pel control de la
fissuració superficial en paviment o solera

0,37445

Rend.: 1,000

Unitats

4,13

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,0303 /R x

22,44000 =

0,67993

A0121000

h

Oficial 1a

0,0152 /R x

25,99000 =

0,39505

Subtotal:

1,07498

1,07498

Materials
B0B3UC10

m2

Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de
15x15 cm i 6 mm de diàmetre

1,000

x

2,84000 =

2,84000

B0A143U0

kg

Filferro recuit de diàmetre 3 mm

0,015

x

1,01000 =

0,01515

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,85515

2,85515
3,93013
0,19651

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
GB2A1003

m

Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb nivell de
contenció N2, amplària de treball W5, índex de
severitat A i deflexió dinàmica 1,6 segons UNE-EN
1317-2, amb separador, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, tensor posterior,
part proporcional de separador, pal de perfil C-120
cada 4 m (BMSNA4/C), elements de fixació, material
auxiliar i captafars, amb una alçaria de 750 mm,
inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada
en recta o corbada de qualsevol radi

4,12664

Rend.: 1,000

Unitats

34,15

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0112000

h

Cap de colla

0,040 /R x

27,53000 =

1,10120

A0150000

h

Manobre especialista

0,080 /R x

22,44000 =

1,79520

A0121000

h

Oficial 1a

0,080 /R x

25,99000 =

2,07920

Subtotal:

4,97560

4,97560

Maquinària
CZ11U000

h

Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos

0,040 /R x

5,26000 =

0,21040

C200PU00

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

0,040 /R x

3,02000 =

0,12080

C1B0AU05

h

Màquina per a clavar muntants metàl·lics

0,040 /R x

27,72000 =

1,10880

C150U004

h

Furgoneta de 3500 kg

0,040 /R x

7,67000 =

0,30680

C1503U10

h

Camió grua de 5 t

0,020 /R x

39,74000 =

0,79480

Subtotal:

2,54160

Materials
BBM21003

m

Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb nivell de
contenció N2, amplària de treball W5, índex de
severitat A i deflexió dinàmica 1,6 segons UNE-EN
1317-2, amb separador, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, tensor posterior,

1,000

x

25,01000 =

25,01000

2,54160
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part proporcional de separador, pal de perfil C-120
cada 4 m (BMSNA4/C), elements de fixació, material
auxiliar i captafars, amb una alçaria de 750 mm
Subtotal:

25,01000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

32,52720
1,62636

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-50

GBA1V050

m

Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre 100
% reciclat, incloent el premarcatge.

34,15356

Rend.: 345,000

Unitats

25,01000

1,83

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0112000

h

Cap de colla

1,000 /R x

27,53000 =

0,07980

A0150000

h

Manobre especialista

2,000 /R x

22,44000 =

0,13009

A0121000

h

Oficial 1a

3,000 /R x

25,99000 =

0,22600

Subtotal:

0,43589

0,43589

Maquinària
C1B02AU0
C150U004

h
h

Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada

1,000 /R x

35,33000 =

0,10241

Furgoneta de 3500 kg

1,000 /R x

7,67000 =

0,02223

Subtotal:

0,12464

0,12464

Materials
B8ZBU100

kg

B8ZBUUR1 kg

Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

0,360

x

2,81000 =

1,01160

Microesferes de vidre 100 % reciclades

0,192

x

0,89000 =

0,17088

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,18248

1,18248
1,74301
0,08715

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-51

GBA31001

m2

Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes
sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

1,83016

Rend.: 20,000

Unitats

13,26

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0112000

h

Cap de colla

1,000 /R x

27,53000 =

1,37650

A0150000

h

Manobre especialista

2,000 /R x

22,44000 =

2,24400

A0121000

h

Oficial 1a

3,000 /R x

25,99000 =

3,89850

Subtotal:

7,51900

7,51900

Maquinària
C1B02AU0

h

Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada

1,000 /R x

35,33000 =

1,76650

C150U004

h

Furgoneta de 3500 kg

1,000 /R x

7,67000 =

0,38350

Subtotal:
Materials

2,15000

2,15000
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B8ZBUU01 kg

Microesferes de vidre

0,480

x

0,89000 =

0,42720

B8ZBU100

Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

0,900

x

2,81000 =

2,52900

kg

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,95620

12,62520
0,63126

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-52

GBB1U010

u

Placa circular d'acer galvanitzat de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant EG classe RA1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

13,25646

Rend.: 4,000

Unitats

2,95620

61,23

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013U001

h

Ajudant

1,000 /R x

22,66000 =

5,66500

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

25,99000 =

6,49750

Subtotal:

12,16250

12,16250

Maquinària
C1503U10

h

Camió grua de 5 t

0,250 /R x

39,74000 =

Subtotal:

2,48375
2,48375

2,48375

Materials
BBM1U010 u

Placa d'acer galvanitzat circular de 60 cm de
diàmetre, amb revestiment reflectant EG classe RA1,
inclosos elements de fixació al suport

1,000

x

43,67000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

43,67000

43,67000

58,31625
2,91581

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
GBB1U101

u

Placa triangular d'acer galvanitzat de 90 cm de
costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació
al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

61,23206

Rend.: 4,000

Unitats

43,67000

64,54

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013U001

h

Ajudant

1,000 /R x

22,66000 =

5,66500

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

25,99000 =

6,49750

Subtotal:

12,16250

12,16250

Maquinària
C1503U10

h

Camió grua de 5 t

0,250 /R x

39,74000 =

Subtotal:

2,48375
2,48375

Materials
BBM1U101 u

Placa triangular d'acer galvanitzat, de 90 cm, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport

1,000

x

46,82000 =

46,82000

2,48375
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Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

46,82000

61,46625
3,07331

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-53

GBB1U120

u

Placa octogonal d'acer galvanitzat de 60 cm de doble
apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació
al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

64,53956

Rend.: 4,000

Unitats

46,82000

69,85

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

25,99000 =

6,49750

A013U001

h

Ajudant

1,000 /R x

22,66000 =

5,66500

Subtotal:

12,16250

12,16250

Maquinària
C1503U10

h

Camió grua de 5 t

0,250 /R x

39,74000 =

Subtotal:

2,48375
2,48375

2,48375

Materials
BBM1U120 u

Placa octogonal d'acer galvanitzat, de 60 cm de doble
apotema, amb revestiment reflectant HI classe RA2,
inclosos elements de fixació al suport

1,000

x

51,88000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

51,88000

51,88000

66,52625
3,32631

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-54

GBBZU001

u

Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
per a la col·locació d'una senyal de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

69,85256

Rend.: 3,000

Unitats

51,88000

63,09

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

1,000 /R x

22,44000 =

7,48000

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

25,99000 =

8,66333

Subtotal:

16,14333

16,14333

Maquinària
C1503U10

h

Camió grua de 5 t

0,200 /R x

39,74000 =

2,64933

C131U025

h

Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,250 /R x

45,99000 =

3,83250

Subtotal:

6,48183

6,48183

Materials
BBMZU105 m

Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyals de trànsit

3,200

x

9,26000 =

29,63200

B060U310

Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,120

x

65,26000 =

7,83120

m3

Subtotal:

37,46320

37,46320
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COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

60,08836
3,00442

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-55

GBBZU0N9

u

Muntatge de suport rectangular d'acer galvanitzat de
80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres existent, inclòs fonamentació i
col·locació

63,09278

Rend.: 3,000

Unitats

31,98

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

25,99000 =

8,66333

A0150000

h

Manobre especialista

1,000 /R x

22,44000 =

7,48000

Subtotal:

16,14333

16,14333

Maquinària
C131U025

h

Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,250 /R x

45,99000 =

3,83250

C1503U10

h

Camió grua de 5 t

0,200 /R x

39,74000 =

2,64933

Subtotal:

6,48183

6,48183

Materials
B060U310

m3

Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,120

x

65,26000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

7,83120
7,83120

30,45636
1,52282

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-56

GD5JU010

u

Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb
formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub
de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t
de càrrega de ruptura, segons plànols

31,97918

Rend.: 1,000

Unitats

7,83120

304,08

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0112000

h

Cap de colla

0,250 /R x

27,53000 =

6,88250

A0121000

h

Oficial 1a

2,500 /R x

25,99000 =

64,97500

A0150000

h

Manobre especialista

1,250 /R x

22,44000 =

28,05000

Subtotal:

99,90750

99,90750

Maquinària
C1700006

h

Vibrador intern de formigó

C1503U10

h

Camió grua de 5 t

CZ12U00A

h

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

2,500 /R x

1,70000 =

4,25000

0,3125 /R x

39,74000 =

12,41875

1,250 /R x

17,43000 =

21,78750

Subtotal:

38,45625

Materials
B0D7UC02 m2

Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

2,200

x

1,49000 =

3,27800

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

4,400

x

0,33000 =

1,45200

B0A3UC10

kg

Clau acer

0,350

x

1,26000 =

0,44100

B071U005

m3

Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,020

x

87,22000 =

1,74440

38,45625
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B060U310

m3

BD5ZUC01 u

Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050

x

65,26000 =

68,52300

Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de
càrrega de ruptura

1,000

x

75,80000 =

75,80000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

151,23840

289,60215
14,48011

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-57

GD7JJ0A1

u

Connexió de tub amb junta d'espelt d'escomesa de
tub de de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE de diàmetre
nominal exterior 200 mm, a tub de paret estructurada,
amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE de diàmetre nominal 400 mm, amb
grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

304,08226

Rend.: 1,000

Unitats

151,23840

50,93

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,250 /R x

23,07000 =

5,76750

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,250 /R x

26,21000 =

6,55250

Subtotal:

12,32000

12,32000

Materials
BD7JA0X1

u

Junta d'emplet d'escomesa EPDM de tub de de paret
estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE de diàmetre nominal
exterior 150 mm, a tub de paret estructurada, amb
paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE de diàmetre nominal exterior 315 mm

1,000

x

36,00000 =

Subtotal:

36,00000

36,00000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,18480

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

48,50480
2,42524

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-58

GD7JJN01

m

36,00000

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

50,93004

Rend.: 1,000

Unitats

18,43

Preu

Parcial

25,99000 =

4,93810

€

Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

A0112000

h

Cap de colla

A013U001

h

Ajudant

0,190 /R x
0,0475 /R x

27,53000 =

1,30768

0,190 /R x

22,66000 =

4,30540

Subtotal:

10,55118

Materials
BD7JJN01

m

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 150 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma

1,000

x

7,00000 =

7,00000

10,55118
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UNE-EN 13476-3
Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

7,00000

17,55118
0,87756

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
GD7JJT85

m

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 315 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa

18,42874

Rend.: 1,000

Unitats

7,00000

21,17

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013U001

h

Ajudant

0,190 /R x

22,66000 =

4,30540

A0121000

h

Oficial 1a

0,190 /R x

25,99000 =

4,93810

A0112000

h

Cap de colla

0,0475 /R x

27,53000 =

1,30768

Subtotal:

10,55118

10,55118

Materials
BD7JJ180

m

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020

x

9,42000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

9,60840

9,60840

20,15958
1,00798

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
GD7JLT85

m

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 400 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa

21,16756

Rend.: 1,000

Unitats

9,60840

30,30

Preu

Parcial

22,66000 =

5,66500

€

Import

Ma d'obra
A013U001

h

Ajudant

A0121000

h

Oficial 1a

A0112000

h

Cap de colla

0,250 /R x
0,250 /R x

25,99000 =

6,49750

0,0625 /R x

27,53000 =

1,72063

Subtotal:

13,88313

13,88313

Materials
BD7JL180

m

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020

x

Subtotal:

14,68000 =

14,97360

14,97360

14,97360

CARRER DEL MIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

46

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

28,85673
1,44284

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-59

GD7JLT86

m

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 400 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

30,29957

Rend.: 1,000

Unitats

30,30

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013U001

h

Ajudant

A0112000

h

Cap de colla

A0121000

h

Oficial 1a

0,250 /R x

22,66000 =

5,66500

0,0625 /R x

27,53000 =

1,72063

0,250 /R x

25,99000 =

6,49750

Subtotal:

13,88313

13,88313

Materials
BD7JL180

m

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020

x

14,68000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

14,97360

14,97360

28,85673
1,44284

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-60

GD7JNT86

m

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 500 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

30,29957

Rend.: 1,000

Unitats

14,97360

44,56

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013U001

h

Ajudant

0,350 /R x

22,66000 =

7,93100

A0121000

h

Oficial 1a

0,350 /R x

25,99000 =

9,09650

A0112000

h

Cap de colla

0,0875 /R x

27,53000 =

2,40888

Subtotal:

19,43638

19,43638

Materials
BD7JN180

m

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020

x

Subtotal:

22,55000 =

23,00100

23,00100

23,00100
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COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

42,43738
2,12187

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-61

GDD1U012

u

Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m
d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

44,55925

Rend.: 1,000

635,40

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0112000

h

Cap de colla

0,3333 /R x

27,53000 =

9,17575

A0121000

h

Oficial 1a

2,6667 /R x

25,99000 =

69,30753

A0150000

h

Manobre especialista

2,6667 /R x

22,44000 =

59,84075

Subtotal:

138,32403

138,32403

Maquinària
CZ12U00A

h

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

1,3333 /R x

17,43000 =

C1700006

h

Vibrador intern de formigó

1,3333 /R x

1,70000 =

2,26661

C1503U10

h

Camió grua de 5 t

0,3333 /R x

39,74000 =

13,24534

Subtotal:

23,23942

38,75137

38,75137

Materials
BDDZU002 u

Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de
diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t

1,000

x

163,45000 =

163,45000

B071U005

m3

Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,050

x

87,22000 =

4,36100

B060U110

m3

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,160

x

59,93000 =

69,51880

BDD1U024 u

Con prefabricat de pou de registre amb reducció de
100 a 60 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

1,000

x

86,90000 =

86,90000

BDD1U004 u

Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i
100 cm d'alçària, amb forats per a tubs

1,000

x

84,28000 =

84,28000

BDDZU010 u

Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

4,000

x

4,89000 =

19,56000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

428,06980

605,14520
30,25726

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-62

GDK2U030

u

Pericó per a canalització de serveis de 40x40x60 cm
de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i
solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs
excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador

635,40246

Rend.: 1,000

Unitats

169,97

Preu

Parcial
6,88250

Ma d'obra
A0112000

h

Cap de colla

0,250 /R x

27,53000 =
25,99000 =

25,99000

22,66000 =

22,66000

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

A013U001

h

Ajudant

1,000 /R x

428,06980

€

Import
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A0140000

h

Manobre

1,000 /R x

21,70000 =

Subtotal:

21,70000
77,23250

77,23250

Maquinària
CZ12U00A

h

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

0,250 /R x

17,43000 =

4,35750

C1503U10

h

Camió grua de 5 t

0,225 /R x

39,74000 =

8,94150

C15019U0

h

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

0,150 /R x

50,45000 =

7,56750

C131U020

h

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,200 /R x

40,37000 =

8,07400

C110U010

h

Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,100 /R x

47,91000 =

4,79100

C1700006

h

Vibrador intern de formigó

0,500 /R x

1,70000 =

0,85000

Subtotal:

34,58150

34,58150

Materials
B060U310

m3

Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,610

x

65,26000 =

39,80860

B0DZU005

u

Materials auxiliars per a encofrar

2,000

x

1,65000 =

3,30000

B0DZA000

l

Desencofrant

0,360

x

2,41000 =

0,86760

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

5,000

x

0,33000 =

1,65000

B0D8U001

m2

Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos

2,250

x

1,97000 =

4,43250

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

50,05870

161,87270
8,09364

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
GEMVSN01

u

GG31T4E4

m

50,05870

169,96634

€
Electrovàlvula embridada HPCONTROL DF65-F
Rend.: 1,000
196,25
DN65 o similar. Inclou subministrament, muntatge i
petit material auxiliar.
_____________________________________________________________________________________________________________
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar,
de secció 3 x 150/ 70 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe
de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN
50575, col·locat en tub

Rend.: 1,000

Unitats

79,29

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

0,115 /R x

25,99000 =

2,98885

A013U001

h

Ajudant

0,115 /R x

22,66000 =

2,60590

A0112000

h

Cap de colla

0,0115 /R x

27,53000 =

0,31660

Subtotal:

5,91135

5,91135

Materials
BG3154E0

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar,
de secció 3 x 150/ 70 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe
de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN
50575

1,020

x

Subtotal:

68,24000 =

69,60480

69,60480

69,60480
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COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

75,51615
3,77581

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
GR110001

m2

Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de
capçal de serra, en tot tipus de terreny (planer o
talús) inclòs càrrega i transport de les restes a
abocador controlat o planta de compostatge,
mesurada la superfície executada en obra

79,29196

Rend.: 1,000

Unitats

0,42

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,010 /R x

30,00000 =

0,30000

A0112000

h

Cap de colla

0,002 /R x

27,53000 =

0,05506

Subtotal:

0,35506

0,35506

Maquinària
CR11U010

h

Esbrossadora de capçal de serra

0,010 /R x

0,91000 =

0,00910

C15018U0

h

Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)

0,001 /R x

38,54000 =

0,03854

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,04764

0,04764
0,40270
0,02014

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-63

GR3PU030

m3

Terra vegetal procedent de préstec, incloent
tractament i estesa sobre talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
refinat manual dels talussos

0,42284

Rend.: 1,000

Unitats

16,32

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0160000

h

Peó

0,0286 /R x

22,19000 =

0,63463

A0112000

h

Cap de colla

0,0036 /R x

27,53000 =

0,09911

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,0143 /R x

30,00000 =

0,42900

Subtotal:

1,16274

1,16274

Maquinària
C15019U0

h

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

0,0286 /R x

50,45000 =

1,44287

C131U025

h

Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,0143 /R x

45,99000 =

0,65766

CR22U001

h

Tractor amb equip per a tractament del subsòl

0,0143 /R x

50,74000 =

0,72558

Subtotal:

2,82611

2,82611

Materials
BR3PU001

m3

Terra vegetal, inclòs transport a l'obra

1,000

x

11,01000 =

11,01000

BR3AU001

kg

Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble

0,500

x

0,33000 =

0,16500

BR34U001

kg

Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria
orgànica i 20% d'àcids húmics

2,500

x

0,15000 =

0,37500

Subtotal:

11,55000

11,55000
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COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

15,53885
0,77694

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
GR68U101

u

Subministrament i plantació d'enfiladissa tipus
Hedera helix, Clematis sp, Lonicera sp o similar
(h=20-40 cm d'alçària,nº ram. 1r terç inferior mínim
2), entutorada, en C mínim 1.1 L i clot de plantació
0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de protector de
base, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra

16,31579

Rend.: 1,000

Unitats

9,61

Preu

Parcial

€

Import

Materials
BR345001

m3

Esmena orgànica degudament madurada posada en
obra, amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total
(sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec

0,003

x

27,66000 =

0,08298

BR824001

u

Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix.,
de baixa capacitat d'absorció d'aigua, col·locat amb
un mínim de 2 grapes o piquetes.

1,000

x

0,90000 =

0,90000

BR4F1001

u

Subministrament d'enfiladissa tipus Hedera helix,
Clematis sp, Lonicera sp o similar de 20-40 cm
d'alçària ( nº ram. 1r terç inferior mínim 2),
entutorada i en C mínim 1.1 L

1,000

x

1,90000 =

1,90000

BR34J001

l

Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica

0,003

x

6,67000 =

0,02001

BR3B6U00

kg

Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,050

x

0,80000 =

0,04000

DR62002

u

Plantació manual d'arbres o arbusts amb clot de
plantació 0,3x0,3x0,3 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de protector de
base i forestal, tutor, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment
i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

1,000

x

6,20593 =

6,20593

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

9,14892

9,14892
9,14892
0,45745

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
GR68U1N4

u

Subministrament i plantació d'enfiladissa tipus
Hedera helix, Clematis sp, Lonicera sp o similar
(h=20-40 cm d'alçària,nº ram. 1r terç inferior mínim
2), entutorada, en C mínim 1.1 L i clot de plantació
0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de protector de
base, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra

9,60637

Rend.: 1,000

Unitats

9,61

Preu

Parcial

Materials
BR34J001

l

Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica

0,003

x

6,67000 =

0,02001

€

Import
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BR345001

m3

Esmena orgànica degudament madurada posada en
obra, amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total
(sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec

0,003

x

27,66000 =

0,08298

BR824001

u

Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix.,
de baixa capacitat d'absorció d'aigua, col·locat amb
un mínim de 2 grapes o piquetes.

1,000

x

0,90000 =

0,90000

BR4F1001

u

Subministrament d'enfiladissa tipus Hedera helix,
Clematis sp, Lonicera sp o similar de 20-40 cm
d'alçària ( nº ram. 1r terç inferior mínim 2),
entutorada i en C mínim 1.1 L

1,000

x

1,90000 =

1,90000

BR3B6U00

kg

Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,050

x

0,80000 =

0,04000

DR62002

u

Plantació manual d'arbres o arbusts amb clot de
plantació 0,3x0,3x0,3 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de protector de
base i forestal, tutor, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment
i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

1,000

x

6,20593 =

6,20593

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

9,14892

9,14892
9,14892
0,45745

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
GSZ04MC

u

Neteja de col·lector amb equip hidroneteja. Tot
acabat inclus gestió de residus generats.

9,60637

Rend.: 1,000

18,83

Unitats

Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,090 /R x

22,44000 =

2,01960

A012U001

h

Oficial 1a de túnel

0,090 /R x

26,85000 =

2,41650

Subtotal:

4,43610

4,43610

Maquinària
CF11W060 h

Camió Cuba 14 m3 (5 m3 d'aigües neta i 9 m3 aigua
bruta) i pressió de 200 bars amb 250 l/min.

0,090 /R x

150,00000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

13,50000
13,50000

17,93610
0,89681

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
GSZ05MC

u

Inspecció de col·lector amb equip robotitzat CCTV
per diametres de 200 mm fins a 1500 mm. Tot inclòs
personal i maquinaria i eines necessaries.

18,83291

Rend.: 1,000

Unitats

13,50000

13,16

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012U001

h

Oficial 1a de túnel

0,090 /R x

26,85000 =

2,41650

A0150000

h

Manobre especialista

0,090 /R x

22,44000 =

2,01960

Subtotal:

4,43610

Maquinària
CF11W070 h

Equip Robot d'inspecció de cambra robotitzada
compost de: Unitat de control portàtil en maleta.

0,090 /R x

90,00000 =

8,10000

4,43610
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Programari d'inspecció. Conjunt especial equip mòbil
amb llicència base, programa visor per generar
informes digitals, connexió EDE bidireccional,
gravació de vídeo en format MPEG, registre i
avaluació de pendent, mediacions en pantalla
d'esquerdes, juntes i deformacions, per inspeccions
de de diametre 200 mm fins a 1500 mm.
Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

8,10000

12,53610
0,62681

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
H1521431

m

Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb
travesser de tauló de fusta fixada amb suports de
muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb
el desmuntatge inclòs

13,16291

Rend.: 1,000

Unitats

8,10000

6,98

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,100 /R x

25,99000 =

2,59900

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

0,100 /R x

21,70000 =

2,17000

Subtotal:

4,76900

4,76900

Materials
B1Z0D230

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

3,500

x

0,33000 =

1,15500

B1526EK6

u

Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15 usos

0,500

x

1,44000 =

0,72000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,87500

1,87500
6,64400
0,33220

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-64

P21G5-54CN

u

Demolici? d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de
15 cm de ma?, amb mitjans mec?nics i c?rrega sobre
cami?

6,97620

Rend.: 1,000

Unitats

5,21

Preu

Parcial

51,15000 =

4,96155

€

Import

Maquinària
C13C-00LP h

Retroexcavadora sobre pneum?tics de 8 a 10 t

0,097 /R x
Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,96155

4,96155
4,96155
0,24808

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-65

P2259-548K

m2

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

5,20963

Rend.: 1,000
Unitats

1,55
Preu

Parcial

21,70000 =

0,43400

€
Import

Ma d'obra
A0D-0007

h

Manobre

0,020 /R x
Subtotal:

0,43400

0,43400
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Maquinària
C131-005E h

Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

0,020 /R x

51,60000 =

Subtotal:

1,03200
1,03200

1,03200

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00651

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

1,47251
0,07363

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-66

P312-D4W4

m3

Formig? per a rases i pous de fonaments,
HM-20/B/20/I, de consist?ncia tova i grand?ria
m?xima del granulat 20 mm, abocat des de cami?

1,54614

Rend.: 1,000

Unitats

78,59

Preu

Parcial

21,70000 =

5,42500

€

Import

Ma d'obra
A0D-0007

h

Manobre

0,250 /R x
Subtotal:

5,42500

5,42500

Materials
B06E-12D9 m3

Formig? HM-20/B/20/I de consist?ncia tova, grand?ria
m?xima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposici? I

1,100

x

63,04000 =

Subtotal:

69,34400

69,34400

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,08138

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

74,85038
3,74252

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P312-D4ZJ

m3

69,34400

Formig? per a rases i pous, HM-20/P/10/I, de
consist?ncia pl?stica i grand?ria m?xima del granulat
10 mm, abocat des de cami?

78,59289

Rend.: 1,000

Unitats

73,65

Preu

Parcial

21,70000 =

5,42500

€

Import

Ma d'obra
A0D-0007

h

Manobre

0,250 /R x
Subtotal:

5,42500

5,42500

Materials
B06E-12BY m3

Formig? HM-20/P/10/I de consist?ncia pl?stica,
grand?ria m?xima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposici? I

1,020

x

63,37000 =

Subtotal:

64,63740

64,63740

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,08138

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

70,14378
3,50719

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P312-D4ZU

m3

Formig? per a rases i pous, HM-20/B/10/I, de
consist?ncia tova i grand?ria m?xima del granulat 10
mm, abocat des de cami?

73,65096

Rend.: 1,000

Unitats
Ma d'obra

64,63740

73,65

Preu

Parcial

€

Import
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A0D-0007

h

Manobre

0,250 /R x

21,70000 =

Subtotal:

5,42500
5,42500

5,42500

Materials
B06E-12D5 m3

Formig? HM-20/B/10/I de consist?ncia tova, grand?ria
m?xima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposici? I

1,020

63,37000 =

x

Subtotal:

64,63740

64,63740

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,08138

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

70,14378
3,50719

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P45C1-D5S9

m3

64,63740

Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/10/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

73,65096

Rend.: 1,000

101,88

Unitats

Preu

Parcial

21,70000 =

5,98920

€

Import

Ma d'obra
A0D-0007

h

Manobre

0,276 /R x
Subtotal:

5,98920

5,98920

Maquinària
C172-003J

h

Camió amb bomba de formigonar

0,115 /R x

155,48000 =

Subtotal:

17,88020
17,88020

17,88020

Materials
B06E-12D6 m3

Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,020

x

71,58000 =

Subtotal:

73,01160

73,01160

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,14973

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

97,03073
4,85154

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-67

P45C6-6NXB

m2

73,01160

Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de
formigó vist HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, amb
esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa de
fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de frontal,
encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades en una quantia de 20kg/
m2

101,88227

Rend.: 1,000

Unitats

276,34

Preu

Parcial

Partides d'obra
P4B8-D6QH kg

Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

20,000

x

1,49755 =

29,95100

P4DC-3UYA m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta
de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó
vist

2,300

x

90,43552 =

208,00170

P45C1-D5S m3

Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/10/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

0,260

x

97,03073 =

25,22799

€

Import
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Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

263,18069

263,18069
13,15903

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P4B8-D6QH

kg

Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

263,18069

276,33972

Rend.: 1,000

1,57

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000I

h

Oficial 1a ferrallista

0,012 /R x

25,99000 =

0,31188

A01-FEP0

h

Ajudant ferrallista

0,010 /R x

23,07000 =

0,23070

Subtotal:

0,54258

0,54258

Materials
B0AM-078F kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,012

x

1,22000 =

0,01464

B0B6-107E kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000

x

0,93219 =

0,93219

Subtotal:

0,94683

0,94683

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00814

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

1,49755
0,07488

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P4DC-3UYA

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta
de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó
vist

1,57243

Rend.: 1,000

94,96

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01-FEOZ

h

Ajudant encofrador

1,437 /R x

23,07000 =

33,15159

A0F-000F

h

Oficial 1a encofrador

1,580 /R x

25,99000 =

41,06420

Subtotal:

74,21579

74,21579

Materials
B0D31-07P4 m3

Llata de fusta de pi

B0DZ1-0ZLZ l

Desencofrant

0,0038

x

255,22000 =

0,96984

0,060

x

2,47000 =

0,14820

B062-07PK cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,0151

x

109,34000 =

1,65103

B0D70-0CF1 m2

Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

1,150

x

8,26000 =

9,49900

B0AK-07AS kg

Clau acer

0,1007

x

1,36000 =

0,13695

B0D21-07O m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,298

x

0,34000 =

0,44132

B0D70-0CE m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100

x

1,38000 =

1,51800

Subtotal:

14,36434

14,36434
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DESPESES AUXILIARS

2,50 %

1,85539

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

90,43552
4,52178

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P7B1-6Q5O

m2

Geot?xtil format per feltre de polipropil? no teixit lligat
mec?nicament de 130 a 140 g/m2, col?locat sense
adherir

94,95730

Rend.: 1,000

Unitats

2,94

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000D
A01-FEP3

h
h

Oficial 1a col?locador

0,040 /R x

25,99000 =

1,03960

Ajudant col?locador

0,020 /R x

23,07000 =

0,46140

Subtotal:

1,50100

1,50100

Materials
B7B1-0KPK m2

Geot?xtil format per feltre de polipropil? no teixit, lligat
mec?nicament de 130 a 140 g/m2

1,100

x

1,16000 =

Subtotal:

1,27600
1,27600

1,27600

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02252

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

2,79952
0,13998

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-68

P7B2-5RJ8

m2

L?mina separadora de polietil? de 150 ?m i 144 g/m2,
col?locada no adherida

2,93949

Rend.: 1,000
Unitats

1,57
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0F-000D

h

Oficial 1a col?locador

0,030 /R x

25,99000 =

0,77970

A01-FEP3

h

Ajudant col?locador

0,015 /R x

23,07000 =

0,34605

Subtotal:

1,12575

1,12575

Materials
B775-0KR5 m2

Vel de polietil? de gruix 150 ?m i de pes 144 g/m2

1,100

x

0,32000 =

Subtotal:

0,35200
0,35200

0,35200

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01689

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

1,49464
0,07473

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P9G0-51BI

m2

Ratllat manual de paviments de formig?

Rend.: 1,000
Unitats

1,56937
2,77
Preu

Parcial

25,99000 =

2,59900

€
Import

Ma d'obra
A0F-000T

h

Oficial 1a paleta

0,100 /R x
Subtotal:

2,59900

2,59900
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DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03899

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

2,63799
0,13190

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-69

P9G0-51BJ

m2

Corronat manual de paviments de formigó

2,76988

Rend.: 1,000
Unitats

1,66
Preu

Parcial

25,99000 =

1,55940

€
Import

Ma d'obra
A0F-000T

h

Oficial 1a paleta

0,060 /R x
Subtotal:

1,55940

1,55940

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02339

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

1,58279
0,07914

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-70

P9G0-51BK

m2

Lliscat manual de paviments de formig?, afegint 4
kg/m2 de pols de quars gris

1,66193

Rend.: 1,000

3,55

Unitats

Preu

Parcial

25,99000 =

1,29950

€
Import

Ma d'obra
A0F-000T

h

Oficial 1a paleta

0,050 /R x
Subtotal:

1,29950

1,29950

Materials
B9G3-0HRV t

Pols de quars color gris

0,004

x

515,62000 =

Subtotal:

2,06248
2,06248

2,06248

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01949

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

3,38147
0,16907

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-71

PAAA004

u

P-72

PDK1-DXB3

u

3,55055

€
Partida alçada de cobrament íntegre per al
Rend.: 1,000
3.675,00
desplaçament de la maquinaria per l'execució del
paviment asfàltic per a tota la obra.
_____________________________________________________________________________________________________________
Bastiment i tapa quadrada de fosa d?ctil, per a peric?
de serveis, recolzada, pas lliure de 420x420 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col?locat
amb morter

Rend.: 1,000

Unitats

65,11

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000S

h

Oficial 1a d'obra p?blica

0,315 /R x

25,99000 =

8,18685

A0D-0007

h

Manobre

0,315 /R x

21,70000 =

6,83550

Subtotal:

15,02235

Materials
B07L-1PY6 t

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

BDD1-1KHB u

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa d?ctil per
a peric? de serveis, recolzada, pas lliure de 420x420
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

0,0042

x

35,10000 =

0,14742

1,000

x

46,61000 =

46,61000

15,02235
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Subtotal:

46,75742

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,22534

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

62,00511
3,10026

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-73

PDK2-AJZ0

u

46,75742

Peric? de registre de f?brica de ma? de 45x45x50
cm, per a instal?lacions de serveis, amb parets de 15
cm de gruix de ma? calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter de
ciment amb una proporci? en volum 1:8, sobre solera
de ma? calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavaci?

65,10536

Rend.: 1,000

92,51

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0D-0007

h

Manobre

1,000 /R x

21,70000 =

21,70000

A0F-000T

h

Oficial 1a paleta

2,000 /R x

25,99000 =

51,98000

Subtotal:

73,68000

73,68000

Materials
B011-05ME m3

Aigua

0,001

x

1,54000 =

0,00154

B055-067M t

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

0,0032

x

103,55000 =

0,33136

B0F1A-0760 u

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

47,9955

x

0,19000 =

9,11915

B07F-0LT8

Morter de ciment p?rtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporci? en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resist?ncia a
compressi?, elaborat a l'obra

0,0519

x

74,56060 =

3,86970

m3

Subtotal:

13,32175

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

1,10520

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

88,10695
4,40535

COST EXECUCIÓ MATERIAL
PG19-DGI5

u

13,32175

Caixa general de protecci? de poli?ster refor?at amb
fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa
n?mero 10, seccionable en c?rrega (BUC), inclosa
base portafusibles trif?sica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexi? i grau de protecci?
IP-43, IK09, muntada superficialment

92,51230

Rend.: 1,000

302,96

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000E
A01-FEPD

h
h

Oficial 1a electricista

1,250 /R x

26,86000 =

33,57500

Ajudant electricista

1,250 /R x

23,04000 =

28,80000

Subtotal:

62,37500

Materials
BGW2-093I u

Part proporcional d'accessoris de caixa general de
protecci?

1,000

x

12,00000 =

12,00000

BG16-0BVT u

Caixa general de protecci? de poli?ster refor?at amb
fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa
n?mero 10, seccionable en c?rrega (BUC), inclosa

1,000

x

213,22000 =

213,22000

62,37500
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base portafusibles trif?sica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexi? i grau de protecci?
IP-43, IK09
Subtotal:

225,22000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,93563

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

288,53063
14,42653

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-74

PG2N-EUGC

m

225,22000

Tub corbable corrugat de polietil?, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
di?metre nominal, a?llant i no propagador de la flama,
resist?ncia a l'impacte de 40 J, resist?ncia a
compressi? de 450 N, muntat com a canalitzaci?
soterrada

302,95716

Rend.: 1,000

Unitats

5,70

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,020 /R x

23,04000 =

0,46080

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,042 /R x

26,86000 =

1,12812

Subtotal:

1,58892

1,58892

Materials
BG2Q-1KTO m

Tub corbable corrugat de polietil?, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
di?metre nominal, a?llant i no propagador de la flama,
resist?ncia a l'impacte de 40 J, resist?ncia a
compressi? de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020

x

3,74000 =

Subtotal:

3,81480

3,81480

3,81480

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02383

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

5,42755
0,27138

COST EXECUCIÓ MATERIAL
PG2N-EUN1

m

Tetratub de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE)
lliure de halògens, color verd, de 4x40 mm de
diàmetre nominal i 3 mm de gruix format per quatre
tubs iguals, units entre si, amb la paret interior
estriada longitudinalment i recoberta amb silicona,
subministrat en rotllos de 300 m de longitud.

5,69893

Rend.: 1,000

Unitats

11,43

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,020 /R x

23,04000 =

0,46080

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,042 /R x

26,86000 =

1,12812

Subtotal:

1,58892

Materials
BG2Q-1KN1 m

Tetratub de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE)
lliure de halògens, color verd, de 4x40 mm de
diàmetre nominal i 3 mm de gruix format per quatre
tubs iguals, units entre si, amb la paret interior
estriada longitudinalment i recoberta amb silicona,
subministrat en rotllos de 300 m de longitud.

1,020

x

9,09000 =

9,27180

1,58892

CARRER DEL MIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

60

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

9,27180

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02383

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

10,88455
0,54423

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-75

PG32-DYKW

m

9,27180

Cable amb conductor d'alumini de tensi? assignada
de 0,6/1 kV, de designaci? AL RV, construcci?
segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secci?
1x150 mm2, classe de reacci? al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575, col?locat en tub

11,42878

Rend.: 1,000

Unitats

8,24

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,115 /R x

23,04000 =

2,64960

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,115 /R x

26,86000 =

3,08890

Subtotal:

5,73850

5,73850

Materials
BG32-078Y m

Cable amb conductor d'alumini de tensi? assignada
de 0,6/1 kV, de designaci? AL RV, construcci?
segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secci?
1x150 mm2, classe de reacci? al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575

1,020

x

1,98000 =

Subtotal:

2,01960

2,01960

2,01960

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,08608

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

7,84418
0,39221

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-76

PG32-DYL0

m

Cable amb conductor d'alumini de tensi? assignada
de 0,6/1 kV, de designaci? AL RV, construcci?
segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secci?
1x240 mm2, classe de reacci? al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575, col?locat en tub

8,23639

Rend.: 1,000

Unitats

11,40

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,150 /R x

26,86000 =

4,02900

A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,150 /R x

23,04000 =

3,45600

Subtotal:

7,48500

7,48500

Materials
BG32-079C m

Cable amb conductor d'alumini de tensi? assignada
de 0,6/1 kV, de designaci? AL RV, construcci?
segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secci?
1x240 mm2, classe de reacci? al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575

1,020

x

Subtotal:

3,20000 =

3,26400

3,26400

3,26400
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DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,11228

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

10,86128
0,54306

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-77

PJSR-BT7Q

m

Tub recobert amb llana de polipropil?, per a reg per
degoteig, de 16 mm de di?metre, amb degoters
autocompensats integrats cada 30 cm, soterrat
10-30cm

11,40434

Rend.: 1,000

Unitats

4,88

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01-FEPH

h

Ajudant muntador

0,034 /R x

23,07000 =

0,78438

A0F-000R

h

Oficial 1a muntador

0,034 /R x

26,86000 =

0,91324

Subtotal:

1,69762

1,69762

Materials
BJSR-2V6Y m

Tub recobert amb llana de polipropil? per a reg per
degoteig, de 16 mm de di?metre, amb degoters
autocompensats integrats cada 30 cm

1,020

x

2,81000 =

2,86620

BFYH-0A3A u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietil? de densitat baixa, de 16 mm de di?metre
nominal exterior, per a connectar a pressi?

2,000

x

0,02000 =

0,04000

Subtotal:

2,90620

2,90620

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,04244

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

4,64626
0,23231

COST EXECUCIÓ MATERIAL
PR4J7-95FU

u

Subministrament de Trachelospermum jasminoides
d'al??ria de 250 a 300 cm, en contenidor de 18 l

4,87857

Rend.: 1,000
Unitats

50,82
Preu

Parcial

€
Import

Materials
BR4J7-26F0 u

Trachelospermum jasminoides d'al??ria de 250 a 300
cm, en contenidor de 18 l

1,000

x

48,40000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

48,40000
48,40000

48,40000
2,42000

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
PR4J7-95FX

u

Subministrament de Trachelospermum jasminoides
d'al??ria de 80 a 100 cm, en contenidor de 2 l

50,82000

Rend.: 1,000
Unitats

48,40000

5,58
Preu

Parcial

€
Import

Materials
BR4J7-26F3 u

Trachelospermum jasminoides d'al??ria de 80 a 100
cm, en contenidor de 2 l

1,000

x
Subtotal:

5,31000 =

5,31000
5,31000

5,31000
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COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,31000
0,26550

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
PR4J7-95N5

u

Subministrament de Trachelospermum jasminoides
d'alçaria de 250 a 300 cm, en contenidor de 18 l,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal·lació de protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra

5,57550

Rend.: 1,000

Unitats

58,40

Preu

Parcial

€

Import

Materials
BR4J7-26F0 u

Trachelospermum jasminoides d'al??ria de 250 a 300
cm, en contenidor de 18 l

1,000

x

48,40000 =

48,40000

BR345001

m3

Esmena orgànica degudament madurada posada en
obra, amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total
(sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec

0,003

x

27,66000 =

0,08298

BR34J001

l

Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica

0,003

x

6,67000 =

0,02001

BR34U001

kg

Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria
orgànica i 20% d'àcids húmics

0,050

x

0,15000 =

0,00750

BR824001

u

Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix.,
de baixa capacitat d'absorció d'aigua, col·locat amb
un mínim de 2 grapes o piquetes.

1,000

x

0,90000 =

0,90000

DR62002

u

Plantació manual d'arbres o arbusts amb clot de
plantació 0,3x0,3x0,3 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de protector de
base i forestal, tutor, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment
i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

1,000

x

6,20593 =

6,20593

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

55,61642

55,61642
2,78082

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
PR4J7-95N6

u

Subministrament i plantació de Trachelospermum
jasminoides d'alçaria de 80 a 100 cm, en contenidor
de 2 l, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal·lació de protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra

58,39724

Rend.: 1,000

Unitats

13,15

Preu

Parcial

Materials
BR34U001

kg

55,61642

Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria
orgànica i 20% d'àcids húmics

0,050

x

0,15000 =

0,00750

BR4J7-26F3 u

Trachelospermum jasminoides d'al??ria de 80 a 100
cm, en contenidor de 2 l

1,000

x

5,31000 =

5,31000

BR34J001

l

Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica

0,003

x

6,67000 =

0,02001

BR824001

u

Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix.,
de baixa capacitat d'absorció d'aigua, col·locat amb
un mínim de 2 grapes o piquetes.

1,000

x

0,90000 =

0,90000

€

Import
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BR345001

m3

Esmena orgànica degudament madurada posada en
obra, amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total
(sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec

0,003

x

27,66000 =

0,08298

DR62002

u

Plantació manual d'arbres o arbusts amb clot de
plantació 0,3x0,3x0,3 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de protector de
base i forestal, tutor, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment
i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

1,000

x

6,20593 =

6,20593

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

12,52642

12,52642
0,62632

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-78

PR90-9GR4

m

Encintat amb taul? de fusta de roure de 18x12 cm i
fins a 2 m de llarg?ria, amb tractament de sals de
coure en autoclau per un grau de protecci? profunda
fixat amb base de formig? de 10x30 cm, amb
excavaci? de rasa amb mitjans mec?nics

13,15274

Rend.: 1,000

Unitats

12,52642

31,98

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000M

h

Oficial 1a jardiner

0,250 /R x

30,00000 =

7,50000

A01-FEPJ

h

Ajudant jardiner

0,250 /R x

26,62000 =

6,65500

Subtotal:

14,15500

14,15500

Maquinària
C133-00EV h

Minicarregadora sobre pneum?tics de 2 a 5.9 t, amb
accessori retroexcavador de 25 a 39 cm d'ampl?ria

0,040 /R x

46,86000 =

Subtotal:

1,87440
1,87440

1,87440

Materials
BRB1-28RQ m

Taul? de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de
llarg?ria, amb tractament de sals de coure en
autoclau per un grau de protecci? profunda

1,100

x

9,90000 =

10,89000

B06D-0L8X m3

Formig? de 150 kg/m3, amb una proporci? en volum
1:4:8, amb ciment p?rtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra gran?tica de
grand?ria m?xima 40 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,040

x

79,48254 =

3,17930

Subtotal:

14,06930

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,35388

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

30,45258
1,52263

COST EXECUCIÓ MATERIAL
PR90-9GR5

m

14,06930

Encintat amb taul? de fusta de roure de 18x12 cm i
fins a 2 m de llarg?ria, amb tractament de sals de
coure en autoclau per un grau de protecci? profunda
fixat amb acer corrugat, amb excavaci? de rasa amb
mitjans mec?nics

31,97520

Rend.: 1,000

Unitats

24,96

Preu

Parcial

€

Import

CARRER DEL MIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

64

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A0F-000M

h

Oficial 1a jardiner

0,200 /R x

30,00000 =

6,00000

A01-FEPJ

h

Ajudant jardiner

0,200 /R x

26,62000 =

5,32400

Subtotal:

11,32400

11,32400

Maquinària
C133-00EV h

Minicarregadora sobre pneum?tics de 2 a 5.9 t, amb
accessori retroexcavador de 25 a 39 cm d'ampl?ria

0,020 /R x

46,86000 =

Subtotal:

0,93720
0,93720

0,93720

Materials
BRB1-28RQ m

Taul? de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de
llarg?ria, amb tractament de sals de coure en
autoclau per un grau de protecci? profunda

1,100

x

9,90000 =

10,89000

B0B7-106P kg

Acer en barres corrugades B400S de l?mit el?stic >=
400 N/mm2

0,550

x

0,62000 =

0,34100

Subtotal:
2,50 %

0,28310

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

23,77530
1,18877

XPA000BT

pa

24,96407

€
Subministrament i instal·lació de Caixa de Distribució
Rend.: 1,000
151,38
per Urbanitzacions segons normativa de la
companyia elèctrica subministradora, amb 6 bases de
fusibles 400A per a entrada i doble sortida per la part
inferior de circuits subterranis BTde secció fins a RV
3x240+1x150mm2 0,6/1kV Al, i 6 bases de fusibles
100A per realitzar fins a 2 derivaciones d'entrega de
subministraments trifàsics o monofàsics a 2 abonats
per la part superior, muntatge empotrat o dins armari
prefabricat no inclós en aquesta partida.
_____________________________________________________________________________________________________________
P-79

u

11,23100

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
SE42S010

11,23100

€
Partida alçada d'abonament a la companyia elèctrica
Rend.: 1,000
8.021,10
per les eines d'instal·lació de cablejat de baixa tensió
i connexions.
_____________________________________________________________________________________________________________
€
P-80
XPA000IMP
pa
Partida alçada a justificar per imprevistos
Rend.: 1,000
0,03
_____________________________________________________________________________________________________________

CARRER DEL MIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

65

PARTIDES ALÇADES

XPA000SS

pa

€
Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
Rend.: 1,000
0,02
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut
_____________________________________________________________________________________________________________
XPA000XE

pa

Partida alçada per feines de reconnexió de les
canonada d'escomeses al nou col·lector

Rend.: 1,000

155,50

€

_____________________________________________________________________________________________________________
XPAX0000

pa

€
Partida alçada a justificar per a la gestió de residus
Rend.: 1,000
0,01
de construcció i demolició
_____________________________________________________________________________________________________________
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1. MEMÒRIA
1.1. OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Aquesta annex forma part dels treballs de consultoria encarregats per
l’Ajuntament de Tavèrnoles a Ciae Enginyers amb l’objecte d’elaborar el
Projecte constructiu per la reurbanització del carrer del Mig.
Estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les previsions respecte a prevenció
de riscos d’accidents i malalties professionals, així com els derivats dels treballs
de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les instal·lacions
preceptives d’higiene i benestar dels treballs.
Els objectius d’aquest treball són els següents:
−

Conèixer el projecte a construir i definir la tecnologia adequada per a la
realització tècnica de l’obra.

−

Analitzar totes les unitats d’obra contingudes al projecte a construir.

−

Definir tots els riscos, humanament detectables, que puguin aparèixer al
llarg de la realització dels treballs.

−

Dissenyar les línies preventives a posar en pràctica, és a dir, la protecció
col·lectiva i equips de protecció individual a implantar durant tot el procés
de construcció.

−

Divulgar la prevenció decidida per a aquesta obra, a través del seu
corresponent Pla de Seguretat i Salut a tots els que intervenen en el
procés de construcció.

−

Crear un ambient de salut laboral a l’obra.

−

Definir les actuacions a seguir en el cas de que es produeixi l’accident.

−

Dissenyar una línia formativa per a prevenir els accidents.

−

Fer arribar la prevenció de riscos, a cada empresa subcontractista o
autònoms que treballin en l’obra.

−

Dissenyar la metodologia necessària per a efectuar, en les degudes
condicions de seguretat i salut, els treballs de reparació, conservació i
manteniment.
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1.2. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA
1.2.1. Descripció de les obres

Les actuacions noves i reposicions previstes segueixen els criteris establerts per
la Diputació de Barcelona essent la definició dels diferents elements en base als
seus detalls i procediments constructius.
Descripció
Es programen les següents actuacions:
Es programen les següents actuacions:
-

Implantació a obra.
o Tancament general de l’obra.
o Senyalització.
o Implantació de casetes d’obra, vestuaris, menjadors, serveis,
etc.
o Implantació de la zona de gestió de residus.

-

Implantació de totes les mesures de Seguretat i Salut. Pas important
on no es podrà iniciar l’obra fins que no s’hagi acabat la implementació.

-

Replanteig topogràfic de la traça dels nous serveis, de les voreres i
aparcaments. Detecció amb cales i senyalització dels serveis existents
susceptibles de ser afectats.

-

Execució dels serveis proposats:
o Tall i enderroc del paviments, desbrossada, arrancada d’arbust i
desmuntatge dels elements vials.
o Excavació per a localització de serveis.
o Estintolament o desviament de serveis existents.
o Excavació de pous i rases, i moviment de terres.
o Refí i compactació de caixa de rases, pous i caixa de paviment.
o Col·locació dels col·lectors de clavegueram.
o Proves d’estanqueïtat del sanejament, i reblert de rasa amb sorra
o Execució de pous, escomeses, embornals i arquetes.
o Reblert de rasa amb sorra.
o Col·locació dels tubs de baixa tensió i arquetes, i reblert de rasa
amb formigó.
o Col·locació de rigoles.
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o Col·locació de vorada per parterres.
o Refí i compactació de caixa per a paviments.
o Reblert i compactació de rasa i vorera amb sorra, formigó, graves i
terres pròpies de l’obra.
o Formació de sabates pels bàculs de la recol·locació dels elements
vials extrets.
-

Execució de l’obra d’urbanització:
o Reblert i compactació de tot-ú en rasa i en caixa de paviment, tant
a la vorera com ha la calçada i zona d’aparcament.
o Col·locació de caixes d’embornal.
o Formació de paviments de formigó.
o Formació de paviment de sauló
o Reg d’imprimació.
o Capa intermitja de mescla bituminosa.
o Reg d’adherència.
o Capa de rodadura de mescla bituminosa.
o Formació de les escales.
o Acabats de mobiliari urbà, senyalització i jardineria.
o Formació de la capa de terres vegetal i escorça de pi per a
parterres.

-

Neteja final d’obra

1.2.2. Coordinador de seguretat i salut i direcció de les obres

El coordinador de seguretat serà designat per la propietat. Aquest coordinador
de seguretat i salut, un cop validi el document, realitzarà l’informe favorable,
podent realitzar-se llavors l’aprovació del pla per part de l’administració i la
corresponent obertura al centre de treball.
Quedarà prohibit l’inici dels treballs sense la corresponent aprovació del pla de
seguretat i salut i sense la confirmació per escrit del Coordinador de Seguretat
i Salut de l’inici d’obra.
1.2.3. Termini d’execució

El termini d’execució previst de l’obra és de 5 mesos en total.
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L’horari de treball estarà comprès principalment entre les 7:00 i les 19:00
hores. L’horari s’adaptarà als possibles requeriments necessaris que puguin
sorgir durant el desenvolupament de les obres.
1.2.4. Pressupost de les obres

El pressupost d’execució material és de cent vuitanta-sis mil vuit-cents seixantaset amb quinze (186.867,15 €).
1.2.5. Personal i organització de l’equip d’obra

El personal adscrit a l’obra quedarà definit en el corresponent procés de licitació
segons el contractista adjudicatari i en el corresponent pla de seguretat i salut.
No obstant a això, s’estima que per a la realització de les obres es disposarà
bàsicament de ma d’obra així com la utilització de maquinària d’obra civil,
elements auxiliars i eines manuals. Existirà un encarregat d’obra i operaris. Per
sobre d’aquests existirà un cap d’obra que no hi serà a temps complert a obra
però que seguirà de prop el desenvolupament de la mateixa, restant en tot
moment a disposició de la propietat, direcció i coordinació per a qualsevol
aspecte relacionat amb l’obra. S’estima una previsió de mitja de 6
treballadors.
Abans de l’inici de l’obra, mitjançant un acta estandarditzada per la pròpia
empresa adjudicatària, es realitzarà la designació del recurs preventiu en obra,
enviant còpia de la mateixa al Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra per al
seu coneixement i efecte.
El pla de seguretat i salut a realitzar pel contractista haurà de detallar el personal
adscrit a l’obra. Així mateix, en obra, el contractista comunicarà qualsevol nova
entrada a obra de treballadors, la realització de noves activitats, canvis en
l’execució de treballs, entrada de maquinària, permisos, documentació així com
de qui faci us o sigui responsable del seu control i manipulació.
El pla de seguretat i salut també definirà les empreses subcontractistes que
pretengui contractar durant l’obra. Així mateix, en fase d’obra, qualsevol
modificació d’aquestes seran comunicades amb anterioritat a la propietat,
direcció i coordinació, realitzant-se la corresponent adhesió al pla de seguretat i
salut, així com la obtenció de justificants d’aptitud, reconeixement mèdic i
formació.
1.2.6. Accessos a l’obra

Disposem d’un accés principal al nord del municipi, mitjançant la carretera BV5213. L’accés principal de vehicles i treballadors a les zones d’obra haurà de ser
per la BV-5213, fins arribar al punt d’actuació a través del carrer Montseny,
donant al nord del carrer del Mig.
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L’accés a la zona haurà de quedar convenientment tancat durant tota l’obra i
únicament obrir-se en el moment d’accedir o sortir maquinària o material de
l’obra, sempre amb supervisió de personal d’obra.
1.2.7. Il·luminació de l’obra

Ja que l’obra està prevista realitzar-la en l’exterior i principalment durant el dia,
es disposarà de llum natural. En cas de requerir-se enllumenat provisional,
s’adaptaran els mecanismes necessaris per assegurar el correcte
desenvolupament de les obres.
1.2.8. Casetes i zones d’aplec

Donat que l’obra es planteja a tot el carrer, es proposa la ubicació a la zona verda
de la Placeta per les diferents zones d’aplec de materials per als diferents
carrers.
Per motius de seguretat, aquest acopi es procurarà que es situï en un recinte
delimitat i en cas de ser necessari tancat.
L’aplec de Gestió de Residus, les casetes d’obra i instal·lacions provisionals,
seguiran el mateix criteri de col·locació i organització que el del material d’aplec,
quedant aquestes situades en la mateixa alineació.
1.2.9. Tancament i recorreguts

Les característiques singulars de l’àmbit d’actuació són relativament idònies per
a permetre una execució d’obra sense gaire complicació organitzativa, donat que
totes les obres es realitzen al mateix carrer, permeten la circulació per la resta
del municipi.
En la zona d’actuació es prohibirà la circulació de qualsevol vehicle, però es
permetrà la circulació de totes aquelles persones residents amb accés a les
parcel·les afectades. Per tant, s’haurà d’assegurar l’entrada i sortida de les
persones sent possible un pas condicionat, durant la totalitat de la duració de
les obres.
1.2.10. Interferències i serveis afectats

No està previst l’afecció de serveis durant l’execució de les obres fora de les
afeccions previstes en el corresponent annex i plànols de serveis afectats del
present projecte.
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1.3. PROCEDIMENTS, EQUIPS TÈCNICS I MITJANTS AUXILIARS A UTILITZAR EN
L’EXECUCIÓ DE L’OBRA

En coherència amb el resum per capítols del pressupost de l’obra i el pla
d’execució de l’obra es defineixen els següents procediments, equips tècnics i
mitjans auxiliars a utilitzar en l’execució de l’obra.

Moviment de terres, excavacions i terraplens
Maquinària d’excavació
•
Maquinària de moviment de terres
•
Maquinària de compactació
•
Camions de trabuc
•
Compressors i martells pneumàtics
•
Serres de disc
•
Eines manuals
•
Grups electrògens
Esgotaments de nivell freàtic
•

Bombes centrífugues submergibles
•
Grups electrògens
Demolicions i enderrocs
•

Maquinària de càrrega
•
Camions de trabuc
•
Compressors i martells pneumàtics
•
Eines manuals
Estructures de formigó fetes “in situ”
•

Encofrats
•
Acers
•
Formigoneres
•
Bombes de formigó
•
Grues
•
Eines manuals
Pous, rases, etc.
•

Maquinària d’excavació
•
Camions
•
Formigoneres
•
Grues
•
Prefabricats
•
Eines manuals
Drenatges, sanejament i canalitzacions
•

•
•

Formigoneres
Tubs i canonades
8

PROJECTE CONSTRUCTIU PER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DEL MIG A TAVÈRNOLES

Recobriments
•
Grues
•
Prefabricats
•
Eines manuals
Instal·lacions elèctriques
•

Conduccions
•
Generadors
•
Escomeses
•
Armaris
•
Estacions transformadores
•
Eines manuals
Sub-base i base, ferms i paviments
•

Maquinària de demolició
•
Maquinària d’estesa i compactació
•
Camions de trabuc
•
Pavimentadores
•
Regs
•
Eines manuals
Acabaments, barreres, vorades, senyalització, mobiliari urbà.
•

•
•
•
•
•
•

Formigoneres
Col·locació paviments
Prefabricats
Camions
Grues
Eines manuals

1.4. ANÀLISIS I AVALUACIÓ INICIAL DELS RISCOS

Al present capítol es realitza l’anàlisi i avaluació inicial dels riscos, tal com ho
demana el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. Article 5.
La següent anàlisi i avaluació inicial de riscos s’ha realitzat en base al projecte
de l’obra i com a conseqüència de la tecnologia decidida per a construir, que pot
ser variada per cada Contractista adjudicatari en el seus Plans de Seguretat i
Salut, quan ho adapti a la tecnologia de construcció que li sigui pròpia.
En tot cas, els riscos aquí analitzats, es podran controlar mitjançant la protecció
col·lectiva necessària, els equips de protecció individual i la senyalització
oportuna.
El Pla de Seguretat i Salut que composi el Contractista adjudicatari respectarà la
metodologia i concreció aconseguides per aquest treball. El Plec de Condicions
Tècniques i Particulars, recull les condicions i qualitat que ha de reunir la
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proposta que es presenti en el seu moment a l’aprovació d’aquesta autoria de
seguretat i salut.
S'estima la magnitud del risc a través dels criteris objectius de la gravetat i
probabilitat.
Les probabilitats s’han qualificat com:
Baixa(B)
Mitjana(M)
Alta(A)

Es molt estrany que es produeixi la creació del risc
El risc es preveu que es materialitzi en algunes ocasions
Per les característiques del treball, el risc es pot produir de forma
continuada

Es refereix a la gravetat de les conseqüències en el cas que el risc es
materialitzés i s'expressa en tres graus: baixa, de conseqüències menys greus;
mitjana, de conseqüències greus i alta, de conseqüències extremadament greus.
En el quadre següent, a manera d'exemple, es detallen les lesions i danys que
han d'enquadrar-se en cada grau:
GRAVETAT

Lleugerament
danyós
(LD)

Danyós
(D)

Extremadament
danyós
(DE)

CONSEQÜÈNCIES: LESIONS I DANYS
•

Talls i cops petits

•

Irritació dels ulls per pols

•

Mal de cap

•

Desconfort

•
•

Molèsties e irritacions
Talls

•

Cremades

•

Commocions

•

Revinclades importants

•

Fractures Menors

•

Sordesa

•

Asma

•

Dermatitis

•

Trastorns musculars-esquelètics

•
•

Malaltia que comporta a una incapacitat menor
Amputacions

•

Fractures majors

•

Intoxicacions

•

Lesions múltiples

•

Lesions fatals

•

Càncer i altres malalties cròniques
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La magnitud del risc es troba comparant els graus que s'atribueixin a cadascuna
de les variables gravetat i probabilitat segons el quadre següent:
RISC

SIGNIFICAT

Per a l’execució de l’activitat plantejada, en fase de projecte es
Trivial (T) considera que el risc generat no és rellevant, no sent necessari estudiar
cap mesura concreta.
Degut a les característiques d’aquesta activitat, en fase d’obra serà
necessari que el pla de seguretat valori les proteccions individuals i
col·lectives
per a l’execució d’aquesta activitat en fase d’obra i que es
Tolerable
segueixin els principis de l’acció preventiva i el compliment de les
(TO)
mesures generals de seguretat.
El projecte incorporarà especificacions concretes o mesures
preventives per a l’execució d’aquest capítol en fase d’obra. El pla de
seguretat haurà d’estudiar l’activitat i les especificacions de projecte
millorant-les en la mesura de lo possible per a minimitzar el risc existent.
Moderat El pla indicarà les mesures preventives, proteccions individuals i
col·lectives a aplicar, recursos tècnics i humans que seran d’aplicació en
(M)
l’execució de l’activitat.
En el projecte estudia amb detall l’activitat a executar, no sent possible
realitzar un procés constructiu o organització que minimitzi el possible
risc a generar. El projecte incorpora mesures preventives i
Important especificacions concretes per a l’execució d’aquest capítol en fase
d’obra. El pla de seguretat haurà de realitzar un estudi específic amb
(I)
detall plantejant sistemes organitzatius o recursos que permetin baixar
el risc existent o en cas de que no sigui possible, acotar i controlar els
risc. El pla indicarà les mesures preventives, proteccions individuals i
col·lectives a aplicar, recursos tècnics i humans que seran d’aplicació
de forma estricta en l’execució de l’activitat.
No es pot tolerar el risc. Convé evitar el plantejament d’aquestes
Intolerable activitats o modificar el sistema d’execució per a baixar la magnitud del
risc generat. En cas d’excepcions, aquestes han de quedar clarament
(IN)
justificades.

GRAVETAT
MAGNITUT DEL RISC
Baixa
PROBABILITAT Mitjana
Alta

lleugerament
extremadament
danyós
danyós
danyós
Risc trivial
Risc tolerable Risc moderat
Risc tolerable Risc moderat Risc important
Risc moderat Risc important Risc intolerable

Cadascuna de les variables precedents té un significat relatiu a la major o
menor exigència de controlar el risc, la qual cosa condueix necessàriament a
dissenyar un quadre de prioritats on s’indiqui el procediment a seguir:
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A cada risc se l’assigna el tipus de protecció a aplicar:
−
Protecció col·lectiva
−
Protecció individual
Els riscos s’analitzen i s’avaluen per activitats, per oficis que intervenen, per
medis auxiliars a utilitzar, per la maquinària que intervé, per les instal·lacions de
l’obra, per les instal·lacions provisionals de l’obra, pel manteniment posterior en
el període de garantia, per els riscos de danys a tercers.
1.4.1. Riscos classificats per activitats
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1.4.2. Riscos per oficis que intervenen
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1.4.3. Riscos per medis auxiliars

1.4.4. Riscos classificats per la maquinària a intervenir
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1.4.5. Riscos per les instal·lacions de l’obra
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1.4.6. Riscos per les instal·lacions provisionals de l’obra

Als riscos analitzats a les pàgines anteriors s’ha d’afegir els d’incendi i explosió.
Aquests riscos adquiriran especial rellevància quan en el traçat de l’obra hagi
d’interferir amb instal·lacions de gas o elèctriques.
Sempre es tindran en compte els riscos propis del lloc, factors de forma i
d’ubicació del tall a la instal·lació de les canonades, així com el canvis que
pateixin en la seva periodicitat.
Al Plec de Condicions Tècniques i Particulars, es donen les normes a complir pel
Contractista adjudicatari al seu Pla de Seguretat i Salut, amb l’objectiu de posarles en pràctica durant la realització de l’obra
1.4.7. Riscos per al manteniment posterior del construït

Una vegada executada l’obra i en servei es preveu que els riscos seran molt
baixos, degut a què el personal que realitzarà el manteniment serà qualificat i
preparat amb formació específica per al seu treball. En termes generals es
centraran en la precaució de senyalitzar la zona a treballar i prendre les mesures
de protecció individual adequades.
Com a prevenció col·lectiva, durant el manteniment posterior del construït es
cuidarà la senyalització de la zona de treball, si aquesta és a la via pública.
Com mitjans de protecció més eficaços per al treballador ens podem remetre als
medis de protecció individual com són els guants, vestits impermeables,
mascaretes, segons el casos. És important que la professionalitat dels
treballadors sigui evident i que aquests tinguin uns costums de treball que facin
reduir els sinistres de forma important.
1.4.8. Riscos de danys a tercers
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Els deguts a la localització de l’obra, a la proximitat de trànsit de vianants i rodat
a la proximitat de l’obra.
Els derivats de la circulació dels vehicles d'excavació i transport de materials i de
l'obertura de rases i pous.
A més, els derivats de la possibilitat de projecció de materials sobre persones i
vehicles.
1.5. MITJANS PER A L’ELIMINACIÓ I PREVENCIÓ DELS RISCOS
1.5.1. Proteccions col·lectives a utilitzar a l’obra

De l’anàlisi de riscos laborals que s’ha realitzat i els problemes específics que
planteja la construcció de l’obra, es preveu utilitzar les contingudes al següent
llistat:
−

Enderrocs o arrencada d’elements
•
Topall per descàrrega de camions.
•
Llumenera de senyalització
•
Barana de balisament.
•
Senyals acústiques i lluminoses d'avís en maquinària.
•
Senyals de tràfic.
•
Senyals de seguretat.
•
Cinta d’abalisament.

−

En excavació i explotació de pedreres
•
Xarxes metàl·liques de protecció per a esllavissades localitzades.
•
Barana de limitació i protecció.
•
Cinta de balisament.
•
Entibacions per a rases.
•
Senyals acústiques i lluminoses d'avís en maquinària.
•
Baranes.
•
Senyals de tràfic.
•
Senyals de seguretat.
•
Detectors de corrents erràtiques.
•
Marquesines o passadissos de seguretat.
•
Regat de pistes.
•
Topalls d'abocadors.
•
Detector mesurador tubular de gasos “Drager” o similar.

−

En transport, abocament, estesa i compactació
•
Tanques de limitació i protecció.
•
Barana de balisament.
•
Senyals acústiques i lluminoses d'avís en maquinària.
•
Senyals de tràfic.
•
Senyals de seguretat.
•
Regat de pistes.

−

En col·locació de canonades, pous i elements soterrats
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•
•
•
•
•
•
•

Topall de descàrrega de camions.
Tanques de limitació i protecció.
Llumenera de senyalització.
Senyals de tràfic.
Senyals de seguretat.
Cons de plàstic.
Cinta d’abalisament.

−

En perforació horitzontal (hincat) de canonades
•
Topall de descàrrega de camions.
•
Tanques de limitació i protecció.
•
Llumenera de senyalització.
•
Senyals de tràfic.
•
Senyals de seguretat.
•
Senyals acústiques i lluminoses d'avís en maquinària.
•
Detectors de corrents erràtiques.
•
Marquesines o passadissos de seguretat.

−

En formigons
•
Il·luminació d'emergència.
•
Passadís de seguretat.
•
Barana de limitació i protecció.
•
Cinta de balisament.
•
Senyals de seguretat.
•
Baranes.
•
Cables de subjecció de cinturons de seguretat.

−

En soldadures
•
Vàlvules antirretrocès.

−

En paviments i elements d’urbanització
•
Topall de descàrrega de camions.
•
Llumenera de senyalització.
•
Senyals de seguretat.
•
Cons de plàstic.
•
Cinta d’abalisament.

−

En riscos elèctrics
•
Interruptors diferencials.
•
Preses de terra.
•
Transformadors de seguretat.
•
Pòrtics limitadors de gàlib per a línies elèctriques.

−

En incendis
•
Extintors portàtils.

En les zones conflictives, hauran d'establir-se itineraris obligatoris pel personal.
Hauran de senyalitzar-se les conduccions elèctriques, les del gas i les de l'aigua.
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Les rases, forats, desguassos, etc., hauran de protegir-se amb tanques o
baranes i senyalitzar-se adequadament. Si la seva profunditat és major d’1,50
metres, s'hauran d'estudiar les possibles alteracions del terreny abans de
començar l'excavació. En tot cas, hauran d'instal·lar-se escales de mà cada 15
metres com a màxim.
Hauran d'inspeccionar-se les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes,
erosions, eixamplaments, etc., per si fos necessari prendre mesures,
independentment de la seva correcció si procedís.
Es farà una revisió i manteniment periòdic de les Proteccions Col·lectives.
Per a manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment
de treball específic.
No balancejar les càrregues suspeses.
Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de
l’obra.
Tenir l’obra en perfecte ordre i neteja. Organitzar les zones de pas i
emmagatzematge.
No treballar ni estar al radi d’acció de les càrregues suspeses.
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza.
Suspensió de les feines en condicions extremes.
No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures,
dissolvents, etc.)
En el Pla de Seguretat, el contractista farà un anàlisi de les mesures col·lectives,
dissenyant-les i estudiant-les adequadament als medis que farà servir, adaptant
el que s’exposa en el present estudi de seguretat.
1.5.2. Proteccions individuals

De l’anàlisi de riscos efectuat, es desprèn que existeix una sèrie d’ells que no
s’han pogut resoldre amb la instal·lació de la protecció col·lectiva. Són riscos
intrínsecs de les activitats individuals a realitzar pels treballadors i per la resta de
persones que intervenen a l’obra. Conseqüentment s’ha decidit utilitzar les
contingudes al següent llistat:
−
−
−
−
−
−

Cascos: d'ús obligatori per a tots els treballadors i visitants.
Peces reflectants.
Botes de seguretat de lona (classe III).
Botes de seguretat de cuir (classe III).
Botes impermeables a l'aigua i a la humitat.
Botes dielèctriques: per a tot el personal que manipuli càrregues
elèctriques.
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−

−
−
−
−
−

−
−
−
−

−
−

−
−

−
−
−
−

−
−

−

−

Guants de cuir: guants per a ús general, hauran d'utilitzar-se en totes les
operacions.
Guants de goma.
Guants de soldador
Guants dielèctrics.
Faixa contra les vibracions.
Cinturó de seguretat de subjecció: si fos necessari treballar a nivell
superior al del sòl, i si no existís cap altre tipus de protecció.
Cinturó de seguretat de caiguda.
Cinturó antivibratori.
Armilla reflectant.
Màscara antipols: en els treballs de descàrrega de material purulent, així
com en els quals el nivell de pols sigui apreciable.
Canellera contra les vibracions.
Ulleres contra impactes i antipols: hauran d'utilitzar-se en totes les
operacions en que puguin esllavissar-se partícules agressives o pols, molt
especialment en els treballs amb martell pneumàtic..
Protectors auditius.
Pantalla de seguretat per a soldador elèctric: en esmolat o tall de material
metàl·lic.
Polaines de soldador.
Maniguets de cuir.
Roba de treballs (granotes o bussos de cotó).
Davantals de cuir: en els treballs de soldadura i esmolat o tall de materials
metàl·lics.
Ulleres per a soldadura autògena.
Vestit d'aigua: molt especialment en aquells treballs que no puguin
suspendre's en condicions meteorològiques adverses. El seu color serà
groc viu.
Botes d'aigua: en les mateixes circumstàncies que els vestits d'aigua, i
quan s'hagi de treballar en sòls enfangats o mullats, així com en els
treballs de formigonat.
Granota: es tindran en compte les reposicions al llarg de l'obra, segons
Conveni Col·lectiu Provincial.

1.5.3. Prevenció específica

• Cops i atrapaments per demolicions
El personal anirà equipat amb casc i roba de treball. El calçat serà especial, amb
botes de cuir de mitja canya. S'utilitzaran guants per evitar lesions a les mans.
S'utilitzaran cordes auxiliars quan es necessiti enderrocar parets per tal d'evitar
equilibris inestables, que puguin donar lloc a moviments inesperats. Es
mantindran les distàncies a les demolicions en el moment de les mateixes,
restringint l'accés a la zona si fos necessari.
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• Atropellaments per màquines o vehicles
Es senyalitzaran els talls amb cartells de seguretat per tal d'evitar la presència
de persones i evitar riscs.
En els talls de compactació d'aglomerat i terres, es col·locaran cartells adossats
a les màquines i portàtils, prohibint la presència de personal en el seu entorn.
Al front dels estenedors, segons l'avanç, es col·locaran cartells prohibint-ne la
presència de personal en aquest front, per tal d'evitar atropellament per part dels
camions que facin marxa enrere.
En les cruïlles amb carreteres i camins es senyalitzaran les zones de treball, els
desviaments i els treballs en calçades i vorades de les mateixes.
El personal que treballi en els enllaços i cruïlles utilitzarà armilles reflectants
sempre que sigui necessari.
• Col·lisions i bolcades de màquines i camions
Les pistes, cruïlles i incorporacions a vies públiques es senyalitzaran segons
normativa vigent. Qualsevol senyalització que afecti la via pública serà
autoritzada per la Direcció Facultativa de l'Obra u organismes autònoms
pertinents.
Els talls de càrrega i descàrrega es senyalitzaran marcant espais per a
maniobres i aparcaments.
Els cantells de pista que presentin riscs de bolcades es protegiran
adequadament.
Quan la descàrrega de camions es faci a abocadors, hauran de col·locar-se
topalls.
• Pols per circulació, vent, etc.
Les pistes i traçats per on circulin màquines es regaran periòdicament amb
cisterna d'aigua.
El personal que treballi en ambient de pols utilitzarà caretes o ulleres antipols.
• Atrapaments
Les màquines que girin: retroexcavadores, grues, carregadores, etc. portaran
cartells indicatius, prohibint quedar-se sota el radi d'acció de la màquina.
Pel maneig de grans peces suspeses: tubs, etc., s'utilitzaran cordes auxiliars,
guants i calçat de seguretat.
Els ganxos que s'utilitzin en els elements auxiliars d'elevació portaran sempre
pestell de seguretat.
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Totes les instal·lacions i màquines de taller portaran les seves transmissions
mecàniques protegides.
• Caigudes a diferent nivell
S'utilitzaran escales de mà amb dispositius antirrelliscants per l'accés a interiors
d'excavacions, etc.
Les excavacions es senyalitzaran amb cordó de balisament.
• Caigudes al mateix nivell
El personal haurà d'utilitzar botes de seguretat adequades al treball que realitzi.
Per al creuament de rases es disposaran passarel·les. Les màquines portaran
en els accessos a cabines plaques antirrelliscants. En tots el treballs d'altura serà
obligatori l’ús de cinturó de seguretat.
• Caigudes d'objectes
Tot el personal de l'obra utilitzarà casc. Quan es treballi en altura amb risc de
caiguda d'objectes i pugui haver o passar treballadors per nivells inferiors
s'acotarà una zona a nivell de terra.
Els aplecs de tubs a prop de les excavacions, rases, etc. estaran calçats.
En els treballs amb grues, especialment si són repetitius, es situaran cartells que
recordin la prohibició de circular o de quedar-se sota càrregues suspeses.
Les plataformes de treball i cantells d'estructures al buit portaran baranes amb el
seu corresponent sòcol.
Si hi ha esllavissades en talussos, s'utilitzaran paranys amb malla metàl·lica.
De manera general, es senyalitzaran els talls recordant la necessitat d'ORDRE i
NETEJA.
Quan el personal hagi de caminar per ferralla hauran d'habilitar-se passarel·les
de fusta.
• Electrocucions
Els quadres elèctrics de distribució s'instal·laran amb interruptor diferencial de
mitja sensibilitat (300 mA) i presa de terra.
Les màquines elèctriques de ma i la xarxa d'enllumenat aniran protegides amb
interruptor diferencial d'alta sensibilitat (30mA). Cadascuna de les màquines
elèctriques disposarà de presa de terra.
Els electricistes tindran a la seva disposició guants dielèctrics.
•

Eczemes, causticacions
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El personal que treballi en llocs humits o amb aigua, en formigonat de fonaments,
soleres, fossats, gunitat, etc., utilitzarà botes i d'aigua i guants.
Igualment, el personal de taller en contacte amb olis portarà guants.
Els encarregats dels líquids desencofrants portaran guants, ulleres i caretes.
• Projecció de partícules
S'utilitzaran ulleres en els treballs següents:
−
−

−
−

En els treballs de taller mecànic, pedra d'esmeril, desbarbadores, etc.
Per obrir regates, caixetins, etc. amb punter i maça, martell picador o
martell i escarpa.
Al realitzar demolicions per tal d'evitar projeccions i cops als ulls.
Al realitzar treballs de neteja amb aire a pressió.

• Cremades
Els operaris encarregats de la bituminadora utilitzaran específicament davantal i
guants.
Els treballadors encarregats de l'estesa d'aglomerat utilitzaran calçat de
seguretat que atenuï la calor que els arribi als peus.
• Incendis-Explosions
Les barraques d'oficines, magatzem general, magatzem de fungibles, tallers,
instal·lacions, serveis del personal, disposaran d'extintors d'incendis segons el
tipus de foc previsible.
Els equips oxicetilènics portaran incorporats vàlvules d'antirretrocés.
• Vibracions, lumbàlgies
Els operaris de màquines de moviment de terres, els conductors de camions de
trabuc, els operaris de piconadores, especialment les vibrants, i els treballadors
que utilitzin martells trencadors, portaran cinturó antivibratori.
• Punxades i talls
Tot el personal portarà calçat de seguretat, que haurà de portar plantilla
anticlaus, en els treballs amb els encofrats de fusta i en els de ferralla.
• Interferència amb línies elèctriques, telèfons, enllumenat
Si la interferència es produeix per circulació de vehicles o màquines sota la línia,
s'utilitzaran gàlibs en ambdós costats de la mateixa i cartells avisadors del risc.
• Sorolls
Totes les màquines i camions disposaran de silenciador adequat que esmorteeixi
el soroll.
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Quan no sigui possible reduir o anul·lar el soroll de la font, el personal portarà
proteccions acústiques.
• Ensorraments d'excavacions
Els talussos adequats al tipus de terreny o en el seu cas els estreps necessaris
per tal d'evitar ensorraments no es defineixen ni dimensionen en aquest Estudi
de Seguretat i Salut. Correspon al Contractista la responsabilitat sobre les
mesures necessàries a adoptar a fi i efecte de reduir el risc d’ensorrament,
mesures que han de ser aprovades per la Direcció Facultativa.
• Intoxicacions per fums, pintures, etc.
Quan existeixin concentracions de fums per soldadures es disposarà de
ventilació i els operaris utilitzaran caretes.
• Interferències amb servei d'aigua i xarxa de clavegueres
És fonamental la utilització de botes quan s'està treballant en rases, així com
casc i guants, augmentant les precaucions si dits treballs es realitzen en zona
urbana i amb proximitat de línies elèctriques, intercalant pantalles si fos necessari
al costat on pugui produir-se el contacte.
Aquestes rases hauran de senyalitzar-se i protegir-se adequadament per a
informació dels ciutadans, acotant la zona de treball i aplecs de materials per tal
d'evitar tot tipus de perill.
1.5.4. Senyalització de riscos

La prevenció dissenyada, per a millorar la seva eficàcia, requereix la utilització
d’una senyalització adequada. A continuació s’adjunta una relació de les més
comuns segons la seva finalitat.
Senyalització dels riscos del treball
Com complement de la protecció col·lectiva i dels equips de protecció individual
previstos, es decideix la utilització d’una senyalització normalitzada que recordi
en tot moment els riscos existents a tots els que treballen a l’obra. El plec de
condicions defineix el necessari per a l’ús d’aquesta senyalització. La
senyalització escollida és la del llistat que s’ofereix a continuació, a mode
informatiu.
−
−
−
−

Advertència risc elèctric
Advertència explosió
Banda d’advertència de perill
Prohibit el pas a vianants.

Senyalització vial
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Si els treballs a realitzar originen riscos importants per als treballadors de l’obra,
per la presència de veïnat o trànsit rodat, serà necessari instal·lar l’oportuna
senyalització vial, que organitzi la circulació de vehicles de la forma més segura
possible. El Plec de Condicions defineix el necessari per a l’ús d’aquesta
senyalització.
Les excavacions properes a carreteres, camins, zones urbanes, etc., es
senyalitzaran per tal d'evitar accidents de curiosos.
La senyalització haurà de ser aprovada per la Direcció Facultativa, i pot estar
sotmesa a variacions al llarg de l'obra, en base a necessitats o modificacions que
puguin presentar-se. Hauran, en tot cas, d'ajustar-se a la instrucció 8-3 I.C.:
Senyalització d'Obres.
1.5.5. Formació i informació en seguretat i salut

La formació i informació dels treballadors en els riscos laborals i en els mètodes
de treball a utilitzar, són fonamentals per a l’èxit de la prevenció.
El Contractista adjudicatari està legalment obligat a formar a tot el personal al
seu càrrec, de tal forma, que tots els treballadors tindran coneixement dels riscos
propis de la seva activitat laboral, de les conductes a observar en determinades
maniobres, de l’ús correcte de les proteccions col·lectives i del dels equips de
protecció individual necessaris per a la seva protecció.
A la contractació de cada treballador i periòdicament, s'informarà de les mesures
de seguretat i salut que hauran d'adoptar-se en el treball, així com de
l’obligatorietat que tenen de complir-les.
Abans de començar el treball haurà de comprovar-se que cada operari coneix
perfectament l'ús de les eines, útils i maquinària que se'l faciliti, i que les utilitza
sense perill per si mateix i per les persones de l'entorn. En altre cas s'haurà de
facilitar l'ensenyament i les normes necessàries per garantir el citat fi.
1.5.6. Serveis comuns

Es disposarà de vestuaris, serveis higiènics i menjadors degudament dotats.
El vestuari disposarà de caselles individuals amb clau, seients i calefacció.
Els serveis higiènics tindran lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per
cada deu treballadors, i un WC per cada vint-i-cinc treballadors, disposant de
miralls i calefacció.
El menjador disposarà de taules i seients amb espatllera, piques de rentar plats,
escalfador de menjars, calefacció i un recipient per deixalles.
Per a la neteja i conservació dels locals, es disposarà d'un treballador amb la
dedicació necessària.
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1.5.7. Serveis sanitaris i primers auxilis

• Reconeixement mèdic
Tot el personal que comenci a treballar en l'obra haurà de passar un
reconeixement mèdic previ al treball, i que serà repetit en el període d'un any.
S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per tal de garantir la
seva potabilitat, si no procedeix de la xarxa de proveïment de la població.
• Farmaciola
Es disposarà d'una farmaciola contenint el material especificat en l'Ordenança
General de Seguretat i Higiene en el Treball.
• Assistència a accidentats
S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics a on
hauran de traslladar-se els accidentats pel seu més ràpid i efectiu tractament.
És molt convenient disposar a l'obra, i en lloc ben visible, d'una llista de telèfons
i direccions dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per
garantir un ràpid transport dels accidentats als centres d'assistència.
1.5.8. Prevenció de riscs de danys a tercers

Es senyalitzaran els accessos a l'obra d'acord amb la normativa vigent.
De la mateixa manera, es col·locaran cartells que prohibeixin l'entrada de
persones i vehicles aliens a les obres.
1.6. SISTEMA PROJECTAT PER LA PREVENCIÓ
1.6.1. Sistema decidit per al control del nivel de seguretat i salut, i documents de
nomenaments

El Pla de Seguretat i Salut és el document que haurà de recollir-lo exactament,
segons les condicions contingudes al Plec de Condicions Tècniques i Particulars
de Seguretat i Salut.
El sistema escollit, és el de “llistes de seguiment i control” per a ser
complementades pels mitjans del Contractista adjudicatari i que es defineixen al
Plec de Condicions Tècniques i Particulars.
La protecció col·lectiva i la seva posta en obra es controlarà mitjançant l’execució
del pla d’obra previst i les llistes de seguiment i control esmentades al punt
anterior.
El control de lliurament d’equips de protecció individual es realitzarà:
1º Mitjançant la signatura del treballador que els rep, en un parte de
magatzem que es defineix al Plec de Condicions Tècniques i Particulars.
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2º Mitjançant la conservació en apilament, dels equips de protecció individual
utilitzats, ja inservibles, fins que la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut
pugui amidar les quantitats rebutjables.
Es preveu fer servir els mateixos documents que utilitzi normalment per a
aquesta funció el Contractista adjudicatari, les formalitats recollides al Plec de
Condicions Tècniques i Particulars i ser coneguts i aprovats per la Direcció
Facultativa de Seguretat i Salut com parts integrants del Pla de Seguretat i Salut
que com a mínim, són els continguts al següent llistat (això afectarà tant als
contractistes com als subcontractistes):
•
•
•

•

•

Document de nomenament de l’Encarregat de seguretat.
Document de nomenament del senyalista de maniobres.
Documents d’autorització del manejament de diverses màquines que així ho
requereixin o que s’estableixi mitjançant el Plec de Condicions Tècniques i
Particulars.
Certificat mèdic que acrediti l’aptitud dels treballadors per als treballs que van
a realitzar.
Certificat que acrediti que els treballadors han rebut la formació necessària
en matèries de prevenció, referent als treballs que van a realitzar i al tipus
d’obra en la que van a intervenir i d’acord amb el que es cita a l’apartat
següent.

1.6.2. Prevenció asistencial en cas d’accident laboral

Local farmaciola de primer auxilis
Donada les característiques d’aquesta obra i la concentració de treballadors
prevista, és necessari dotar-la d’un local farmaciola de primers auxilis, en el que
es donen les primeres atencions sanitàries als possibles accidentats.
−

El contingut, característiques i ús queden definits pel Plec de Condicions
Tècniques i Particulars de Seguretat i Salut i en les literatures dels amidaments
i pressupost.
A més, al Pla de Seguretat i Salut que elabori el Contractista s’haurà de fer
constar la ubicació, així com la dotació de dita farmaciola.
Medicina Preventiva
El Contractista adjudicatari, en compliment de la legislació laboral vigent,
realitzarà els reconeixements mèdics previs a la contractació dels treballadors
d’aquesta obra i els preceptius de ser realitzats a l’any de la seva contractació. I
així mateix, exigirà puntualment aquest compliment, a la resta de les empreses
que siguin subcontractades per ell per a aquesta obra.
−

Al Plec de Condicions Tècniques i Particulars s’expressen les obligacions
empresarials en matèria d’accidents i assistència sanitària.
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Evacuació d’accidentats
L’evacuació d’accidentats, que per les seves lesions així ho requereixin, està
prevista mitjançant la contractació d’un servei d’ambulàncies, que el Contractista
adjudicatari definirà exactament, a través del seu Pla de Seguretat i Salut, tal i
com es diu al Plec de Condicions Tècniques i Particulars.
−

Centres hospitalaris més pròxims:
Hospital General de Vic
Carrer Francesc Pla el Vigatà, 1, 08500 Vic, Barcelona.
Tel. Urgències: 93 889 11 99

EMERGÈNCIES

Telèfon general

112

Consultoris Locals més pròxims:
CAP de Folgueroles
Pl. Climent Campà Cardona, 1, 0519 Folgueroles, Barcelona.
Tel.: 93 812 23 33
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1.7. PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT

El pressupost d’Execució Material de Seguretat i Salut és de QUATRE MIL NOUCENTS SEIXANTA-SET AMB QUARANTA (4.967,40 €).

Barcelona, Abril de 2022,

Ramon Font Arnedo
Enginyer de camins, canals i ports
CIAE INGENIEROS S.L.

39

PROJECTE CONSTRUCTIU PER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DEL MIG A TAVÈRNOLES

2. PLÀNOLS

40

13

TA RIE
RV RA
ER D
NO E
LE
S

52
V-

B

CAP FOLGUEROLES
C. D

PL. CLIMENT CAMPÀ CARDONA, 1 - 08519 FOLGUEROLES

EL P
IRIN

HOSPITAL GENERAL DE VIC

EU

CARRER DE FRANCESC PLA EL VIGATÀ, 1, 08500 VIC

BV-52

13
ZONA D'ACTUACIÓ

TAVÈRNOLES

C.
DE
I'E

++

SIA

LÉ

SG

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

RIERA DE
TARVERNOLES

++

++

+

+

++
+

++
TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE

+

EMPRESA CONSULTORA:

Ajuntament
de Tavèrnoles

TÍTOL DEL PROJECTE

ESCALA:
PROJECTE CONSTRUCTIUPER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DELMIG

Ramon Font Arnedo

1/5.000

DATA:
0

50

100m

ABRIL 2022

Escala original DinA-3

TÍTOL DEL PLÀNOL

+

+

Límit Municipal

PLÀNOL NÚM.

ANNEX 16
ESTUDI DE SEGURETAT i SALUT

AN16.A
FULL:

1
1
_____DE______

Casquet

Ala

b

SUPERIOR

Visera
Bandes d'amortiment

TEMPORAL

t2

t1

Arnès o guarniment
INFERIOR

e

Copa

Cima

A

10 mm.

Bisell

Línia de
Referència

Casquet

R

B

Banda de contorn

Corba base =

EMPRESA CONSULTORA:

Ajuntament
de Tavèrnoles

n1
R

Eix Vertical

Centre de Referència

BOTES DE SEGURETAT -REFORÇOS-

Altura de l'arnès

Puntera de seguridad

ULLERES DE SEGURETAT

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE

TÍTOL DEL PROJECTE

CASC DE SEGURETAT

ESCALA:
PROJECTE CONSTRUCTIUPER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DELMIG

Ramon Font Arnedo

Llum
lliure

Arnès o guarniment

S/E

DATA:
0

ABRIL 2022

Escala original DinA-3

TÍTOL DEL PLÀNOL

ANNEX 16
ESTUDI DE SEGURETAT i SALUT
PROTECCIONS INDIVIDUALS

PLÀNOL NÚM.

AN16.B
FULL:

01

43

_____DE______

TIPUS 1

TIPUS 1
MOSQUETÓ
CORDA D'AMARRATGE

SIVELLA

SIVELLA
FAIXA

AMORTIDOR DE CAIGUDA
ANELLA EN D

(OPCINAL)

ARNÈS TORÁCIC

ANELLA EN D

SIVELLA

SIVELLA

FAIXA

CORDA D'AMARRATGE

MOSQUETÓ

TIPUS 2
MOSQUETÓ

TIPUS 2

CORDA D'AMARRATGE

ANELLA EN D

SIVELLA

SIVELLA
FAIXA

AMORTIDOR DE CAIGUDA
(OPCINAL)

ANELLA EN D

ANELLA EN D
SIVELLA

SIVELLA

FAIXA

CORDA D'AMARRATGE

MOSQUETÓ

ARNÈS

MOSQUETÓ
CORDA D'AMARRATGE

BANDA D'AMARRATGE
(OPCINAL)

AMORTIDOR DE CAIGUDA
(OPCINAL)

SIVELLA

BANDA D'AMARRATGE
(OPCINAL)

FAIXA

BANDA D'AMARRATGE
ARNÈS

(OPCINAL)

ARNÈS

EMPRESA CONSULTORA:

Ajuntament
de Tavèrnoles

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE

TÍTOL DEL PROJECTE

ESCALA:
PROJECTE CONSTRUCTIUPER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DELMIG

Ramon Font Arnedo

S/E

DATA:
0

ABRIL 2022

Escala original DinA-3

TÍTOL DEL PLÀNOL

ANNEX 16
ESTUDI DE SEGURETAT i SALUT
PROTECCIONS INDIVIDUALS

PLÀNOL NÚM.

AN16.B
FULL:

02

43

_____DE______

ARNÈS (CINTA DE CAP)

A
MATERIAL ELASTÒMER

PORTAFILTRE

A

MATERIAL INCOMBUSTIBLE
VÀLVULA D'INHALACIÓ

VÀLVULA
D'EXHALACIÓ

SECCIÓ A-A

MASCARETA ANTIPOLS

EMPRESA CONSULTORA:

Ajuntament
de Tavèrnoles

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE

TÍTOL DEL PROJECTE

ESCALA:
PROJECTE CONSTRUCTIUPER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DELMIG

Ramon Font Arnedo

S/E

DATA:
0

ABRIL 2022

Escala original DinA-3

TÍTOL DEL PLÀNOL

ANNEX 16
ESTUDI DE SEGURETAT i SALUT
PROTECCIONS INDIVIDUALS

PLÀNOL NÚM.

AN16.B
FULL:

03

43

_____DE______

BALISA
FALCA

BALISA
TANCA DE VIANANTS
0,50
DISTÀNCIA MÍNIMA

0,50

OBLIGATORI UTILITZAR
FALQUES DE LA MÀQUINA

1,00
DISTÀNCIA MÍNIMA

BALISA
DISTÀNCIA MÍNIMA
1,00

VARIABLE

BALISA

1,00
a

0,50

VARIABLE

DISTÀNCIA MÍNIMA

b
a.- VARIABLE

0,50

b.- VARIABLE

VARIABLE
BALISA
d
DISTÀNCIA MÍNIMA
(0,50 m)

FALCA

BALISA

0,50

d= p/2

0,50

1,50

NOTA:
LA UBICACIÓN DE LA GRÚA, SERÁ
DETERMINADA DIARIAMENTE POR
EL TÉCNICO DE SEGURIDAD

DISTÀNCIA MÍNIMA

d>p (en terrenys porosos)

EMPRESA CONSULTORA:

Ajuntament
de Tavèrnoles

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE

TÍTOL DEL PROJECTE

ESCALA:
PROJECTE CONSTRUCTIUPER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DELMIG

Ramon Font Arnedo

S/E

DATA:
0

ABRIL 2022

Escala original DinA-3

TÍTOL DEL PLÀNOL

ANNEX 16
ESTUDI DE SEGURETAT i SALUT
PROTECCIONS COL.LECTIVES. RASES

PLÀNOL NÚM.

AN16.B
FULL:

04

43

_____DE______

FORMIGONAT PER ABOCAMENT
DIRECTE EN RASES O
FONAMENTS

TOPALL PER A VEHICLES AUTOMÒBILS

TOPALL

VARIABLE SEGONS
TIPUS DE TERRENY

VARIABLE SEGONS
TIPUS DE TERRENY
MÍN. 1.00 m

DETALL DE LA FALCA

TAULÓ 250x75

LLIGAT DE TAULONS

TOTXO Ø24

EMPRESA CONSULTORA:

Ajuntament
de Tavèrnoles

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE

TÍTOL DEL PROJECTE

ESCALA:
PROJECTE CONSTRUCTIUPER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DELMIG

Ramon Font Arnedo

S/E

DATA:
0

ABRIL 2022

Escala original DinA-3

TÍTOL DEL PLÀNOL

ANNEX 16
ESTUDI DE SEGURETAT i SALUT
PROTECCIONS COL.LECTIVES. TOPALLS

PLÀNOL NÚM.

AN16.B
FULL:

05

43

_____DE______

PASSAREL.LA DE PROTECCIÓ

0.6

0

0.90

EXECUCIÓ D'EXCAVACIONS

EMPRESA CONSULTORA:

Ajuntament
de Tavèrnoles

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE

TÍTOL DEL PROJECTE

ESCALA:
PROJECTE CONSTRUCTIUPER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DELMIG

Ramon Font Arnedo

S/E

DATA:
0

ABRIL 2022

Escala original DinA-3

TÍTOL DEL PLÀNOL

ANNEX 16
ESTUDI DE SEGURETAT i SALUT
PROTECCIONS COL.LECTIVES. BARANES

PLÀNOL NÚM.

AN16.B
FULL:

06

43

_____DE______

LIMITACIÓ DE VELOCITAT

HOME TREBALLANT

D=H

0.90

PASSAREL.LA DE VIANANTS

H

0.60

EN TERRENY
ARENÓS

LE
EL
M
ER

5.0

0

EXECUCIÓ DE TERRAPLENS I AFERMAMENTS

LLUMS VERMELLES

MS
LU

S

V

L
0.60

D=

H
2

0.90

H

PROTECCIÓ EN RASES

DETALL DE PASSAREL.LA DE VIANANTS

PROTECCIÓ DE FORATS I OBERTURES

PROTECCIONS EN RASES

EMPRESA CONSULTORA:

Ajuntament
de Tavèrnoles

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE

TÍTOL DEL PROJECTE

ESCALA:
PROJECTE CONSTRUCTIUPER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DELMIG

Ramon Font Arnedo

S/E

DATA:
0

ABRIL 2022

Escala original DinA-3

TÍTOL DEL PLÀNOL

ANNEX 16
ESTUDI DE SEGURETAT i SALUT
PROTECCIONS COL.LECTIVES. BARANES

PLÀNOL NÚM.

AN16.B
FULL:

07

43

_____DE______

d

h
SENSE SOL.LICITACIÓ
P<= (h+d/2)

p

d

p
SENSE SOL.LICITACIÓ
P<= d/2

Tipus de Terreny
COHERENT

SOLT

Sol.licitació

Tipus de Tall

<1,30
"
"

Profunditat P del tall en m.
1,30-2,00

2,00-2,50

Sense
Sol.licitació

Rasa
Pou

Lleugera
Semicuallada

Semicuallada
Cuallada

Sol.licitació
de Vial

Rasa
Pou

Lleugera
Semicuallada

Semicuallada
Cuallada

Cuallada

Sol.licitació
de
Fonaments

Qualsevol

Cuallada

{

{

Qualsevol

Qualsevol

Cuallada

{

{

{

RASES I POUS (distàncies de protecció)

EMPRESA CONSULTORA:

Ajuntament
de Tavèrnoles

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE

TÍTOL DEL PROJECTE

ESCALA:
PROJECTE CONSTRUCTIUPER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DELMIG

Ramon Font Arnedo

S/E

DATA:
0

ABRIL 2022

Escala original DinA-3

TÍTOL DEL PLÀNOL

ANNEX 16
ESTUDI DE SEGURETAT i SALUT
PROTECCIONS COL.LECTIVES. RASES i POUS

PLÀNOL NÚM.

AN16.B
FULL:

08

43

_____DE______

EMPRESA CONSULTORA:

Ajuntament
de Tavèrnoles

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE

TÍTOL DEL PROJECTE

ESCALA:
PROJECTE CONSTRUCTIUPER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DELMIG

Ramon Font Arnedo

S/E

DATA:
0

ABRIL 2022

Escala original DinA-3

TÍTOL DEL PLÀNOL

ANNEX 16
ESTUDI DE SEGURETAT i SALUT
PROTECCIONS COL.LECTIVES. ESTINTOLAMENTS

PLÀNOL NÚM.

AN16.B
FULL:

09

43

_____DE______

DESMUNTS I TERRAPLENS

20

RASES

EMPRESA CONSULTORA:

Ajuntament
de Tavèrnoles

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE

TÍTOL DEL PROJECTE

ESCALA:
PROJECTE CONSTRUCTIUPER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DELMIG

Ramon Font Arnedo

S/E

DATA:
0

ABRIL 2022

Escala original DinA-3

TÍTOL DEL PLÀNOL

ANNEX 16
ESTUDI DE SEGURETAT i SALUT
PROTECCIONS COL.LECTIVES. RASES

PLÀNOL NÚM.

AN16.B
FULL:

10

43

_____DE______

0.60

p

0.90

d

APLEC DE CANONADES EN RASES

EMPRESA CONSULTORA:

Ajuntament
de Tavèrnoles

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE

ESTINTOLAMENT EN RASES

TÍTOL DEL PROJECTE

ESCALA:
PROJECTE CONSTRUCTIUPER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DELMIG

Ramon Font Arnedo

S/E

DATA:
0

ABRIL 2022

Escala original DinA-3

TÍTOL DEL PLÀNOL

ANNEX 16

ESTUDI DE SEGURETAT i SALUT
PROTECCIONS COL.LECTIVES. ESTINTOLAMENT RASES

PLÀNOL NÚM.

AN16.B
FULL:

11

43

_____DE______

ZONA LLIURE
DE CÀRREGUES

TAULONS DE COSIT
DE LA LÀMINA DE
IMPERMEABILITZACIÓ

ZONA LLIURE
DE CÀRREGUES

BARANA DE
SEGURETAT

LÀMINA IMPERMEABILITZACIÓ
EN P.V.C.(O SIMILAR)

LÍMIT
D'APROXIMACIÓ
DE VEHÍCLES

VISERA RESISTENTE
DE SEGURIDAD

CALAIX DE
SEGURETAT

ZONA ALLEUGERIDA
DEL BUIDAT

EXCAVACIONS AMB CALAIX DE SEGURETAT
EXCAVACIONS AMB CALAIX DE SEGURETAT

EMPRESA CONSULTORA:

Ajuntament
de Tavèrnoles

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE

TÍTOL DEL PROJECTE

ESCALA:
PROJECTE CONSTRUCTIUPER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DELMIG

Ramon Font Arnedo

S/E

DATA:
0

ABRIL 2022

Escala original DinA-3

TÍTOL DEL PLÀNOL

ANNEX 16
ESTUDI DE SEGURETAT i SALUT
PROTECCIONS COL.LECTIVES. EXCAVACIONS

PLÀNOL NÚM.

AN16.B
FULL:

12

43

_____DE______

DISTÀNCIA DE SEGURETAT A CONDUCCIONS ELÈCTRIQUES
DISTÀNCIA DELS CONDUCTORS AL SEU ENTORN

SOBRE

DISTANCIA
(m)

TERRENY

CARRETERA

6

7

FC.
S/ ELECT.

CATENAR.
FC/ ELECT.

7

RIU-CANAL
NAVEGABLE

EDIFICIS
ARBRES

* a

3

2

ACCESSIBLE

NO ACCESS.

5

4

a
G

7

7

6

3

2

* a= 2,5 + G com a mínim de 7,20 m, sent G el gàlib

ZONA DE PROTECCIÓ

4

4

5

PÒRTIC D'ABALISAMENT DE LÍNIES ELÈCTRIQUES I CATENÀRIES

4

5
2

4

4

NOTA: Aquestes distàncies seran radials i s'han de conservar en les condicions més
desfaborables de temperatura (augment de fletxa per calor o per maniguet de gel)

En general, pot existir una variació de l'ordre d'1m, a la fletxa d'un conductor
entre èpoques de fred i de calor.

DISTÀNCIES DE SEGURETAT EN TREBALLS
SOBRE INSTAL.LACIONS SUBTERRÀNIES

EMPRESA CONSULTORA:

Ajuntament
de Tavèrnoles

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE

TÍTOL DEL PROJECTE

ESCALA:
PROJECTE CONSTRUCTIUPER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DELMIG

Ramon Font Arnedo

S/E

DATA:
0

ABRIL 2022

Escala original DinA-3

TÍTOL DEL PLÀNOL

ANNEX 16
ESTUDI DE SEGURETAT i SALUT
PROTECCIONS COL.LECTIVES. DISTÀNCIES

PLÀNOL NÚM.

AN16.B
FULL:

13

43

_____DE______

PÒRTIC D'ABALISAMENT DE LÍNIES ELÈCTRIQUES AÈRIES

BANDES D'ABALISAMENT DE GÀLIB D'OBRES I ENTREVIA

Ø 20

H

BANDA DE PLÀSTIC
DE COLOR VIU

S

DETALL - 2

0.90

H = PAS LLIURE
S = SENYAL D'ALÇADA MÀXIMA

A

A

A

ABALISAMENT DE GÀLIB D'OBRA

B
IA

LE

R

H

VA

EMPRESA CONSULTORA:

Ajuntament
de Tavèrnoles

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE

TÍTOL DEL PROJECTE

ESCALA:
PROJECTE CONSTRUCTIUPER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DELMIG

Ramon Font Arnedo

S/E

DATA:
0

ABRIL 2022

Escala original DinA-3

TÍTOL DEL PLÀNOL

ANNEX 16
ESTUDI DE SEGURETAT i SALUT
PROTECCIONS COL.LECTIVES. GÀLIBS

PLÀNOL NÚM.

AN16.B
FULL:

14

43

_____DE______

XARXA PERIMETRAL AMB SUPORT METÀL.LIC
TIPUS "FORCA"
INCLINACIÓ VARIABLE

BARANES

EMPRESA CONSULTORA:

Ajuntament
de Tavèrnoles

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE

TÍTOL DEL PROJECTE

ESCALA:
PROJECTE CONSTRUCTIUPER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DELMIG

Ramon Font Arnedo

S/E

DATA:
0

ABRIL 2022

Escala original DinA-3

TÍTOL DEL PLÀNOL

ANNEX 16
ESTUDI DE SEGURETAT i SALUT
PROTECCIONS COL.LECTIVES. XARXES

PLÀNOL NÚM.

AN16.B
FULL:

15

43

_____DE______

LÍNIA D'ANCORATGE DE CINTURONS DE SEGURETAT

EMPRESA CONSULTORA:

Ajuntament
de Tavèrnoles

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE

TÍTOL DEL PROJECTE

ESCALA:
PROJECTE CONSTRUCTIUPER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DELMIG

Ramon Font Arnedo

TANCA DE PROTECCIÓ

S/E

DATA:
0

ABRIL 2022

Escala original DinA-3

TÍTOL DEL PLÀNOL

ANNEX 16
ESTUDI DE SEGURETAT i SALUT
PROTECCIONS COL.LECTIVES. TANQUES

PLÀNOL NÚM.

AN16.B
FULL:

16

43

_____DE______

MARQUESINES DE PROTECCIÓ

PLATAFORMA DE TREBALL

BARANA PER A LLOSES I TAULONS

EMPRESA CONSULTORA:

Ajuntament
de Tavèrnoles

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE

TÍTOL DEL PROJECTE

ESCALA:
PROJECTE CONSTRUCTIUPER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DELMIG

Ramon Font Arnedo

S/E

DATA:
0

ABRIL 2022

Escala original DinA-3

TÍTOL DEL PLÀNOL

ANNEX 16
ESTUDI DE SEGURETAT i SALUT
PROTECCIONS COL.LECTIVES. VARIS

PLÀNOL NÚM.

AN16.B
FULL:

17

43

_____DE______

R

TO
UC
D
ON

C
EL

D
AD

UL

ID
BIL
ISI
V
O

G
AN

VALLAS Y PUERTAS DIAFANAS

TO
UC
ND

VALLAS OPACAS

R

CO
EL
D
D

ALZADO-SECCIÓN

A
LID
IBI
S
I
OV
UL

G

AN

CERRAMIENTO
CHAPA PLEGADA

1,00

H

GALVANIZADA DE 2x1m.

1,00

ALZADO

PLANTA

PLANTA
2,03

EXCAVACIONS I BUIDATS
(SENYALITZACIONS I RECORREGUTS ACONSELLABLES D'ACCESOS)

EMPRESA CONSULTORA:

Ajuntament
de Tavèrnoles

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE

ACCESOS A OBRAS

TÍTOL DEL PROJECTE

ESCALA:
PROJECTE CONSTRUCTIUPER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DELMIG

Ramon Font Arnedo

S/E

DATA:
0

ABRIL 2022

Escala original DinA-3

TÍTOL DEL PLÀNOL

ANNEX 16
ESTUDI DE SEGURETAT i SALUT
PROTECCIONS COL.LECTIVES. ACCESSOS A OBRA

PLÀNOL NÚM.

AN16.B
FULL:

18

43

_____DE______

EMPRESA CONSULTORA:

Ajuntament
de Tavèrnoles

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE

TÍTOL DEL PROJECTE

ESCALA:
PROJECTE CONSTRUCTIUPER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DELMIG

Ramon Font Arnedo

S/E

DATA:
0

ABRIL 2022

Escala original DinA-3

TÍTOL DEL PLÀNOL

ANNEX 16
ESTUDI DE SEGURETAT i SALUT
PROTECCIONS COL.LECTIVES. BASTIDA

PLÀNOL NÚM.

AN16.B
FULL:

19

43

_____DE______

INTERRUPTOR
DIFERENCIAL 300 mA

CONDUCTOR DE
PROTECCIÓ

MÀNEGA AMB
CABLE DE PROTECCIÓ

ELÈCTRODE DE PRESA DE TERRA

ELÈCTRODE DE PRESA DE TERRA

ESQUEMA UNIFILAR DEL QUADRE ELÈCTRIC D'OBRA
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PERMÈS

BLANC
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SENYALS D'INDICACIÓ
CLAU

SENYAL

DENOMINACIÓ

CLAU

SENYAL

REDUCCIÓ D'UN CARRIL
TS-52

ELEMENTS D'ABALISAMENT
REFLECTORS

SENYALS D'INDICACIÓ
DENOMINACIÓ

CLAU

DESVIACIÓ D'UN CARRIL PER

SENYAL

ELEMENTS D'ABALISAMENT
REFLECTORS

DENOMINACIÓ

CLAU

SENYAL

DENOMINACIÓ

TB-1

PANELL DIRECCIONAL ALT

TB-8

BALISA DE VORAL DRET

TB-2

PANELL DIRECCIONAL ESTRET

TB-9

BALISA DE VORAL ESQUERRE

TB-3

PANELL DOBLE DIRECCIONAL ALT

TB-10

CAPTAFAR COSTAT DRET I
ESQUERRE

TB-4

PANELL DOBLE DIRECCIONAL
ESTRET

TB-11

FITA DE VORAL REFLEXIU
I LUMINÓS

TB-5
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MARCA VIAL TARONJA
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TB-13

GARLANDA
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PIQUET
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BASTIDOR MÒBIL

TS-60
PER LA DRETA (3 a 2)

CALÇADA OPOSADA

REDUCCIÓ D'UN CARRIL
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DESVIACIÓ D'UN CARRIL PER
CALÇADA OPOSADA MANTENINT
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ALTRE PEL D'OBRES
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REDUCCIÓ D'UN CARRIL
TS-54

DESVIACIÓ DE DOS CARRILS PER
TS-62
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LEON
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TL-4

TL-5

LLUM AMBRE ALTERNATIVAMENT
INTERMITENT

TRIPLE LLUM AMBRE INTERMITENT

TL-10

LLUM GROGA FIXA

TL-11

LLUM VERMELLA FIXA

DISC LLUMINÓS MANUAL DE

ELEMENTS DE DEFENSA

PAS PERMÈS
CLAU

TL-6

(LLUM APARENTEMENT MÒBIL)

DISC LLUMINÓS MANUAL DE
STOP O PAS PROHIBIT

SENYAL

TD-1

DENOMINACIÓ

BARRERA DE SEGURETAT
RÍGIDA O PORTÀTIL

BARRERA DE SEGURETAT
TL-7

LÍNIA DE LLUMS GROGUES FIXES
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I PRIORITAT
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DENOMINACIÓ

CLAU

SENYAL
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DENOMINACIÓ

TR-205

3, 5 m

LIMITACIÓ D'ALÇADA

TR-301

40

VELOCITAT MÀXIMA

SEMÀFORS

TP-15a

RESSALT

TP-19

TP-13a

CORBA PERILLOSA A
LA DRETA

TP-15b

GUAL

TP-25

TP-13b

CORBA PERILLOSA A
L'ESQUERRA

TP-17

ESTRETAMENT DE CALÇADA

TP-26

DESPRENIMENTS

TR-302

GIR A LA DRETA PROHIBIT

TP-14a

CORBES PERILLOSES CAP A
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3. PLEC DE PRESCRIPCCIONS TÈCNIQUES
3.1. OBJECTIUS

El present Plec de Condicions Tècniques i Particulars de Seguretat i Salut, és un
document contractual d’aquesta obra que té per objecte:
1º

Exposar totes les obligacions del Contractista adjudicatari amb respecte a
aquest Estudi de Seguretat i Salut.

2º

Concretar la qualitat de la prevenció decidida i el seu muntatge correcte.

3º

Exposar les normes preventives d’obligat compliment en determinats casos
o exigir al Contractista adjudicatari que incorpori al seu Pla de Seguretat i
Salut, aquelles que no són pròpies del seu sistema de construcció per a
aquesta obra.

4º

Concretar la qualitat de la prevenció decidida per al manteniment posterior
del construït.

5º

Definir el sistema d’avaluació de les alternatives o propostes fetes pel Pla
de Seguretat i Salut, a la prevenció continguda a aquest Estudi de
Seguretat i Salut.

6º

Fixar uns determinats nivells de qualitat de tota la prevenció que es preveu
utilitzar, amb la fi de garantir el seu èxit.

7º

Definir les formes d’efectuar el control de la posada en obra de la prevenció
decidida i la seva administració.

8º

Establir un determinat programa formatiu en matèria de Seguretat i Salut,
que serveixi per a implantar amb èxit la prevenció dissenyada.

Tot això amb l’objectiu global d’aconseguir la realització d’aquesta obra, sense
accidents ni malalties professionals, al complir els objectius fixats a la Memòria
de Seguretat i Salut i que s’han d’entendre transcrits com a norma fonamental
d’aquest document contractual.
3.2. LEGISLACIÓ APLICABLE A L’OBRA

Essent tan variades i àmplies les normes aplicables a la Seguretat i Salut en el
Treball, s'establiran els principis que segueixen. En cas de diferència o
discrepància, predominarà la de major rang jurídic, i predominarà la més
moderna sobre la més antiga.
Són d'obligat compliment totes les disposicions que segueixen:
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•

Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció (Reial
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre) (BOE 25-10-1997)

•

Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció (Reial
Decret 773/1997

•

Reglament dels serveis de prevenció (Reial Decret 39/1997, de 17 de gener)

•

Llei de Prevenció de Riscs Laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre)

•

“Reglamento de Seguridad en las Máquinas" (Reial Decret 1495/1986, 25 de
maig) (BOE 21-07-1986).

•

“Norma sobre Señalización de Seguridad en los centros locales de trabajo"
(Reial Decret 1403/1986, 9 de maig) (BOE 08-07-1986).

•

Estatut dels Treballadors (Llei 8/1980 de 10 de març) (BOE 14-03-1980).

•

Reglament d'Aparells Elevadors per a Obres (O.M. 23-05-1977) ( BOE 1706-1977).

•

Reglamentació Electrotècnica per Baixa Tensió (Decret 2413/1972, 20 de
setembre). Instruccions Complementàries (O.M. 31-10-1973). (RD842/2002)

•

Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (Normes
Tècniques Reglamentàries NT) (BOE 29-05-1974).

•

Comitès de Seguretat i Higiene en el Treball (Decret 423/1971 de 11 de
març) (BOE 16-03-1971).

•

Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. 09-03-71)
(BOE 16-03-1971).

•

Pla Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. 09-03-1971) (BOE
11-03-1971).

•

Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (O.M. 28-08-1970)
(BOE 5/7/8/9-09-1970).

•

Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió (Decret
3151/1968, 28 de novembre).

•

Reglament dels Serveis Mèdics d'Empreses (O.M. 21-11-1959) (BOE 27-111959).

•

Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la
Construcció i Obres Públiques (O.M. 20-05-1952) (BOE 15-06-1952).

•

Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció.

•

Altres disposicions oficials relatives a la Seguretat i Higiene i Medicina del
Treball, que puguin afectar als treballadors que realitzin l'obra, a tercers o al
medi ambient.
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I totes aquelles Normes i Reglaments en vigor durant l'execució de les obres,
que puguin no coincidir amb les vigents en el moment de la redacció de l'Estudi.

3.3. OBLIGACIONS DEL CONTRATISTA ADJUDICATARI

1º

Complir i fer complir a l’obra, totes les obligacions exigides per la legislació
vigent de l’Estat Espanyol i les seves Comunitats Autònomes, referida a la
seguretat i salut en el treball i concordants, d’aplicació a l’obra.

2º

Elaborar en el menor termini possible i sempre abans de començar l’obra,
un Pla de Seguretat complint amb l’articulat del Reial Decret 1627/1997, pel
que s’estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres
de construcció. En dit Pla es respectarà el nivell de prevenció definit als
documents d’aquest Estudi de Seguretat i Salut per a aquesta obra.
Requisit sense el que no podrà ser aprovat.

3º

Incorporar al Pla de Seguretat i Salut, el “Pla d’Execució de l’obra” que es
pensa seguir, incloent desglossades, les partides de seguretat amb la
finalitat de poder realitzar-se a temps i de forma eficaç; per a això seguirà
fidelment com model, el Pla d’Execució d’obra que es subministra.

4º

Presentar dit Pla de Seguretat i Salut, per a la seva aprovació, a la Direcció
Facultativa de Seguretat i Salut.

5º

Notificar a la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut, amb quinze dies
d’antelació, la data en la que es pensa començar els treballs, amb la finalitat
de poder programar les seves activitats i assistir a la signatura de l’acta de
replanteig, doncs aquest document, és el que posa en vigència el contingut
del Pla de Seguretat i Salut que s’aprovi.

6º

En el cas de que pogués existir alguna diferència entre els pressupostos de
l’Estudi i el del Pla de Seguretat i Salut que presenti el Contractista
adjudicatari, acordar les diferencies i donar-les la solució més oportuna,
amb l’autoria de l’Estudi de Seguretat i Salut abans de la signatura de l’acta
de replanteig.

7º

Transmetre la prevenció convinguda al Pla de Seguretat i Salut aprovat, a
tots els treballadors propis, subcontractistes i autònoms de l’obra i fer-les
complir amb les condicions i prevenció en ell expressades.

8º

Lliurar a tots els treballadors de l’obra independentment de la seva afiliació
empresarial principal, subcontractada o autònoma, els equips de protecció
individual definits en aquest Plec de Condicions Tècniques i Particulars del
Pla de Seguretat i Salut aprovat, per a que puguin usar-se de forma
immediata i eficaç.
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9º

Muntar a temps totes les proteccions col·lectives definides al Plec de
Condicions Tècniques i Particulars del Pla de Seguretat i Salut aprovat,
segons el contingut al Pla d’Execució d’obra; mantenir-la en bon estat,
canviar-la de posició i retirar-la, amb el coneixement de que s’ha dissenyat
per a protegir a tot els treballadors de l’obra, independentment de la seva
afiliació empresarial principal, subcontractistes o autònoms.

10º Muntar a temps segons el contingut al Pla d’Execució d’obra, contingut al
Pla de Seguretat i Salut aprovat: les “instal·lacions provisionals per als
treballadors”. Mantenir-les en bon estat de confort i neteja; realitzar els
canvis de posició necessaris, les reposicions del material fungible i la
retirada definitiva, tenint en compte que es defineixen i calculen aquestes
instal·lacions, per a ser utilitzades per tots els treballadors de l’obra,
independentment de la seva afiliació empresarial principal, subcontratistes
o autònoms.
11º Complir fidelment amb l’expressat al Plec de Condicions Tècniques i
Particulars del Pla de Seguretat i Salut aprovat, en l’apartat: “accions a
seguir en cas d’accident laboral”.
12º Informar d’immediat dels accidents: lleus, greus, mortals o sense víctimes
a la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut, tal com queda definit a
l’apartat “accions a seguir en cas d’accident laboral”.
13º Disposar en apilament d’obra, abans de ser necessària la seva utilització,
tots els articles de prevenció continguts i definits en aquest Estudi de
Seguretat i Salut, en les condicions que expressament s’especificaran dins
d’aquest Plec de Condicions Tècniques i Particulars de Seguretat i Salut.
14º Col·laborar amb la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut, en la solució
tècnica preventiva, dels possibles imprevistos del projecte o motivats pels
canvis d’execució decidits sobre la marxa, durant l’execució de l’obra.
15º Incloure al Pla de Seguretat i Salut que presentarà per a la seva aprovació,
les mesures preventives implantades a la seva empresa i que són pròpies
del seu sistema de construcció, unides a les que es subministren per al
muntatge de la protecció col·lectiva i equips, dins d’aquest Plec de
Condicions Tècniques i Particulars, formaran un conjunt de normes
específiques d’obligat compliment en l’obra.
16º Composar al Pla de Seguretat i Salut, una declaració formal d’estar
disposat a complir amb aquestes obligacions en particular i amb la
prevenció i el seu nivell de qualitat, contingudes en aquest Estudi de
Seguretat i Salut. Sense el compliment d’aquest requisit, no podrà ser
atorgada l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut.
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17º Composar al Pla de Seguretat i Salut l’anàlisi inicial dels riscos tal com
exigeix la Llei 31 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals, per
a que sigui conegut per la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut.
Al llarg de l’execució de l’obra, realitzar i donar conta d’ell a la Direcció
Facultativa de Seguretat i Salut així com l’anàlisi permanent de riscos al
que com empresari està obligat per mandat de la Llei 31 de 8 de
novembre de Prevenció de Riscos Laborals, amb la finalitat de conèixerho i prendre les decisions que siguin oportunes.

3.4. CONDICIONS TÈCNIQUES DELS MITJANS DE PROTECCIÓ I SALUT
3.4.1. Equips de protección individual

Condicions generals
Com norma general, s’han escollit equips de protecció individual còmodes i
operatius, per a evitar els rebuigs al seu ús per part dels treballadors. El
pressupost contemplarà qualitats que en cap moment podran ser rebaixades,
doncs anirà en contra d’aquest objectiu general. Per l’exposat s’especifica com
condició expressa que: tots els “equips de protecció individual” utilitzables en
aquesta obra, compliran les següents condicions generals:
1º

Tindran la marca "CE" o, en el seu defecte i un cop autoritzats per aquesta
autoria de Seguretat i Salut, serà necessari:
A. Que estiguin homologats "MT".
B. Que estigui en possessió d’una homologació equivalent de qualsevol
dels Estats Membres de la Unió Europea.
C. Si no hagués la homologació descrita al punt anterior, seran admeses
les homologacions equivalents dels Estats Units de Nord Amèrica.
De no complir-se en cadena, cap dels suposats expressats, s’ha
d’entendre que aquest equip de protecció individual està expressament
prohibit per al seu ús a aquesta obra.

2º

Els equips de protecció individual, tenen autoritzat el seu ús durant el seu
període de vigència. Arribant a la data de caducitat, es constituirà un
apilament ordenat, que serà revisat per la Direcció Facultativa de Seguretat,
per a que autoritzi la seva eliminació de l’obra.

3º

Tot equip de protecció individual en ús que estigui deteriorat o trencat, serà
reemplaçat d’immediat, restant constància en l’oficina d’obra del motiu del
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canvi i el nom de l’empresa i de la persona que rep el nou equip de protecció
individual, per a donar la màxima serietat possible a la utilització d’aquestes
proteccions.
Tanmateix, s’investigaran els abandonaments d’aquests equips de
protecció, per a raonar amb el usuaris i fer-los veure la importància que
realment tenen per a ells.
4º

Els equips de protecció individual, amb les condicions expressades, han
estat valorats segons les fórmules de càlcul de consums d’equips de
protecció individual, en coherència amb les utilitzades pel grup d’empreses
SEOPAN., subministrats en al Manual per a Estudis i Plans de Seguretat i
Salut Construcció del INSHT.; per consegüent, s’entenen valorades totes
les utilitzables pel personal i comandaments del contractista principal,
subcontractistes i autònoms si els hagués.

5º

Si el Contractista adjudicatari varia la previsió de treballadors calculada a
la memòria d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, resta obligat a presentar
al seu Pla de Seguretat i Salut els càlculs realitzats. Aquesta presentació
tindrà un aspecte clar i semblant al que es subministra a la memòria
esmentada.

3.4.2. Mitjans de protección col·lectiva

Condicions generals
A la memòria d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, s’han definit els mitjans de
protecció col·lectiva. El Contractista adjudicatari és el responsable de que a
l’obra, compleixin tots ells, amb les següents condicions generals:
1º

La protecció col·lectiva d’aquesta obra, ha estat dissenyada als Plànols de
Seguretat i Salut. El Pla de Seguretat i Salut els respectarà fidedignament,
excepte si existís una proposta diferent prèviament aprovada.

2º

Les possibles propostes alternatives que es presenten al Pla de Seguretat
i Salut, requereixen per a poder ser aprovades, justificació raonada i una
representació tècnica de qualitat en forma de plànols d’execució d’obra.

3º

Les proteccions col·lectives d’aquesta obra, estaran en apilament
disponible per a ús immediat, dos dies abans de la data decidida per al seu
muntatge, segons el previst al Pla d’Execució d’Obra.

4º

Seran noves, a estrenar, si els seus components tenen caducitat d’ús
reconeguda, o si així s’especifica al seu apartat corresponent dins d’aquest
“Plec de Condicions Tècniques i Particulars de Seguretat i Salut”. Idèntic
principi al descrit s’aplicarà als components de fusta.
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5º

Abans de ser necessari el seu ús, estaran en apilament real a l’obra amb
les condicions idònies d’emmagatzemament per a la seva bona
conservació. Seran examinades per la Direcció Facultativa de Seguretat i
Salut, per a comprovar si la seva qualitat es correspon amb la definida en
aquest Estudi de Seguretat i Salut o amb la del Pla de Seguretat i Salut que
arribi a aprovar-se.

6º

Seran instal·lades prèviament a l’inici de qualsevol treball que requereixi el
seu muntatge. Resta prohibida la iniciació d’un treball o activitat que
requereixi protecció col·lectiva, fins que aquesta estigui muntada per
complet en l’àmbit del risc que neutralitza o elimina.

7º

El Contractista adjudicatari, queda obligat a incloure i subministrar al seu
“Pla d’Execució d’Obra”, la data de muntatge, manteniment, canvi
d’ubicació i retirada de cadascuna de les proteccions col·lectives que es
contenen a aquest Estudi de Seguretat i Salut, seguint l’esquema del Pla
d’Execució d’Obra que subministrarà inclòs als documents tècnics
esmentats.

8º

Serà desmuntada d’immediat, tota protecció col·lectiva en ús en la que
s’apreciïn deterioraments amb minva efectiva de la seva qualitat real. Es
substituirà a continuació el component deteriorat i es tornarà a muntar la
protecció col·lectiva una vegada resolt el problema. Entre tant es realitza
aquesta operació, es suspendran els treballs protegits pel tram deteriorat i
s’aïllarà de forma eficaç la zona per a evitar accidents. Aquestes operacions
restaran protegides mitjançant l’ús d’equips de protecció individual.

9º

Durant la realització de l’obra, pot ser necessari variar el tipus o la disposició
de la instal·lació de la protecció col·lectiva prevista al Pla de Seguretat i
Salut aprovat. Si això ocorre, la nova situació serà definida als plànols de
Seguretat i Salut, per concretar exactament la nova disposició o forma de
muntatge. Aquests Plànols hauran de ser aprovats per la Direcció
Facultativa de Seguretat i Salut.

10º Les proteccions col·lectives projectades en aquest treball, estan destinades
a la protecció dels riscos de tots els treballadors i visitants de l’obra; és a
dir: treballadors de l’empresa principal, els de les empreses
subcontractistes, empreses col·laboradores, treballadors autònoms i visites
dels tècnics de Direcció d’Obra o de la Propietat, així com visites de les
inspeccions d’organismes oficials o de convidats per diverses causes.
11º El Contractista adjudicatari, en virtut de la legislació vigent, està obligat al
muntatge, manteniment en bon estat i retirada de la protecció col·lectiva
pels seus medis o mitjançant subcontractació, responent davant la
Propietat de l’Obra, segons les clàusules penalitzadores del contracte
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d’adjudicació d’obra i del Plec de Condicions Tècniques i Particulars del
projecte.
12º El muntatge i ús correcte de la protecció col·lectiva definida en aquest
Estudi de Seguretat i Salut, és preferible a l’ús d’equips de protecció
individual per a defendre’s d’idèntic risc; en conseqüència, no s’admetrà el
canvi d’ús de protecció col·lectiva pel d’equips de protecció individual.
13º El Contractista adjudicatari, queda obligat a conservar en la posició d’ús
prevista i muntada, les proteccions col·lectives que fallen per qualsevol
causa, fins que es realitzi la investigació amb l’assistència expressa de la
Direcció Facultativa de Seguretat i Salut. En cas de fallada per accident de
persona o persones, es procedirà segons les normes legals vigents, avisant
a més a més sense demora, immediatament, desprès d’ocórrer els fets, a
la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut.

Instal·lació i ús de les proteccions col·lectives
Dins l’apartat corresponent de cada protecció col·lectiva, que s’inclouen als
diversos apartats del text següent, s’especifiquen les condicions tècniques
d’instal·lació i ús, junt amb la seva qualitat, definició tècnica de la unitat i les
normes d’obligat compliment que s’han creat per a que siguin complides pels
treballadors que han de muntar-les, mantenir-les, canviar-les de posició i retirarles.
El Contractista adjudicatari, recollirà obligatòriament al seu “Pla de Seguretat i
Salut”, les condiciones tècniques i demés especificacions esmentades a l’apartat
anterior. Si el Pla de Seguretat i Salut presenta alternatives a aquestes
previsions, ho farà amb idèntica composició i format, per a facilitar la seva
comprensió i en el seu cas, la seva aprovació.
3.4.3. Mitjans auxiliars, maquines i equips

Es prohibeix el muntatge dels medis auxiliars, màquines i equips, de forma
parcial; és a dir, ometent l’ús d’algun o varis dels components amb els que es
comercialitzen per a la seva funció.
L’ús, muntatge i conservació dels medis auxiliars, màquines i equips, es farà
seguint estrictament les condicions de muntatge i utilització segura, contingudes
al manual d’ús editat pel seu fabricant.
Tots els medis auxiliars, màquines i equips a utilitzar en aquesta obra, tindran
incorporats el seus propis dispositius de seguretat exigibles per aplicació de la
legislació vigent. Es prohibeix expressament la introducció al recinte de l’obra,
de medis auxiliars, màquines i equips que no compleixin la condició anterior.
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Si el mercat dels medis auxiliars, màquines i equips, ofereix productes amb la
marca "CE", el Contractista adjudicatari, al moment d’efectuar l’estudi per a
presentació de l’oferta d’execució de l’obra, els ha de tenir presents i intentar
incloure’ls, per que són per si mateixos, més segurs que els que no la posseeixin.
3.4.4. Senyalització de l’obra

Senyalització de riscos en el treball
Aquesta senyalització complirà amb el contingut del Reial Decret 485 de 14
d’abril del 1997. Desenvolupa els preceptes específics sobre senyalització de
riscos en el treball segons la Llei 31 de 8 de novembre del 1995 de Prevenció de
Riscos Laborals.
A les “literatures” dels amidaments i pressupost, s’especifiquen: el tipus, model,
tamany i material de cadascun dels senyals previstos per a ser utilitzats en l’obra.
Aquests textos han de tenir-se per transcrits a aquest Plec de Condicions
Tècniques i Particulars, com normes d’obligat compliment.
Seran noves i amb la finalitat d’economitzar costos s’escullen i valoren els
models adhesius en tres tamanys comercialitzats: petit, mitjà i gran.
Senyal de riscos al treball normalitzada segons el Reial Decret 485 del 1977 de
14 d’abril.
Amb la finalitat de no augmentar innecessàriament el text d’aquest Plec de
Condicions de Seguretat i Salut, s’han de tenir per transcrites en ell, les
literatures dels amidaments referents a la senyalització de riscos en el treball. La
seva reiteració és innecessària.

Normes per al muntatge dels senyals
1º

Els senyals s’ubicaran segons el descrit als plànols.

2º

Al Pla de Seguretat que redacti el Contractista es preveurà la mobilitat dels
senyals, en funció de l’evolució de l’obra.

3º

Els senyals romandran cobertes per elements opacs quan el risc,
recomanació o informació que anuncien sigui innecessari i no convingui per
qualsevol causa la seva retirada.

4º

S’instal·laran als llocs i a les distàncies que s’indiquen als plànols específics
de senyalització.

5º

Es mantindrà permanentment un tall de neteja i manteniment de senyals,
que garanteixi la seva eficàcia.

Normes per als muntadors de la senyalització d’obra
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Es donaran instruccions concretes als muntadors dels senyals, per a que puguin
realitzar el muntatge amb absoluta eficàcia. En cas de que aquesta operació
comporti riscos, se’ls dotarà dels equips necessaris per a evitar possibles
accidents. Se’ls farà signar un rebut de recepció, tant de les instruccions com
dels equips, que restarà arxivat a disposició de la Direcció Facultativa de
Seguretat i en el seu cas, de l’Autoritat Laboral.

Senyalització vial
Aquesta senyalització complirà amb el nou “Codi de la Circulació” i amb el
contingut de la “Norma de carreteres 8.3-IC, senyalització, balisament, defensa,
neteja i acabament d’obres fixes fora de poblat” promulgada pel “Ministerio de
Fomento”.
Encara que la norma 8.3-IC està prevista per a obres fora de poblat, a aquest
Plec s’assumeix la tipologia dels senyals recollides en ella per a les obres objecte
del present Projecte.
A les “literatures” dels amidaments i pressupost, s’especificaran: el tipus, model,
tamany i material de cadascun dels senyals previstos per a ser utilitzats en l’obra.
Aquests textos s’han de tenir per transcrits a aquest Plec de Condicions
Tècniques i Particulars com característiques d’obligat compliment.
Normes per al muntatge dels senyals
1º

No s’instal·laran en els passeigs o voreres, doncs això constituiria un
obstacle fix temporal per a la circulació.

2º

Queda prohibit immobilitzar-les amb pedres apilades o amb materials solts,
s’instal·laran sobre peus drets metàl·lics i trípodes.

3º

Els senyals romandran cobertes per elements opacs quan el risc,
recomanació o informació que anuncien sigui innecessari i no convingui per
qualsevol causa la seva retirada.

4º

S’instal·laran als llocs i a les distàncies que s’indiquen als plànols específics
de senyalització vial.

5º

Es mantindrà permanentment un tall de neteja i manteniment de senyals,
que garanteixi l’eficàcia de la senyalització vial instal·lada.

6º

En qualsevol cas i malgrat el previst als plànols de senyalització vial, es
tindran en compte els comentaris i possibles recomanacions que facin les
autoritats municipals al llarg de la realització de l’obra.

3.4.5. Instal·lacions provisionals i àrees auxiliars

Condicions generals
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Aquests serveis resten resolts mitjançant la instal·lació de mòduls metàl·lics
prefabricats comercialitzats en xapa emparedada amb aïllament tèrmic i acústic,
muntats sobre soleres lleugeres de formigó que garantiran la seva estabilitat i
bon anivellament. Els plànols i les “literatures” i contingut dels amidaments,
aclareixen les característiques tècniques que han de reunir aquests mòduls, la
seva ubicació i instal·lació. Es considera unitat d’obra de seguretat, la seva
recepció, instal·lació, manteniment, retirada i demolició de la solera de
cimentació.
Aquestes instal·lacions estaran disposades segons el detall dels plànols d’aquest
Estudi de Seguretat i Salut i reuniran les següents característiques:

Obra civil
−

Cimentació de formigó en massa de 200 Kg (HM-20) de ciment "portland".

−

Mòduls metàl·lics comercialitzats en xapa metàl·lica aïllant pintada contra la
corrosió. S’han previst en l’opció de lloguer mensual, contenint la distribució
i instal·lacions necessàries expressades al quadre informatiu. Dotats de la
fusteria metàl·lica necessària per a la seva ventilació, amb cristalls simples
a les finestres, que a l’hora, estaran dotades amb fulls practicables de
corredora sobre guies metàl·liques, tancades mitjançant tanques de pressió
per mordassa simple.

−

Fusteria i portes de pas formades per cèrcols directes per a mampara i fulls
de pas de fusta, sobre quatre perns metàl·lics. Els fulls de pas de les
comunes i dutxes, seran de les de tipus esquinçat a 50 cm, sobre el
paviment. Les portes d’accés tindran pany amb clau.

Instal·lacions
−

Mòduls dotats d’instal·lació, de fontaneria per a aigua calenta i freda i
desguassos, amb les oportunes aixetes, claveguerons, desguassos, aparells
sanitaris i dutxes. Totes les conduccions seran previstes en "PVC".

−

També disposen d’instal·lació elèctrica des del quadre de distribució, dotat
dels interruptors magnetotèrmics i diferencial de 30 mA; distribuïda amb
mànega contra la humitat i dotada de fil de presa de terra. Es calcula un
endoll per a cada dos lavabos.

Es realitzaran als punts disponibles més propers del lloc de treball. Les
condicions tècniques i econòmiques considerades en aquest Estudi de Seguretat
i Salut, són les mateixes que les assenyalades per a l’ús d’aquests serveis al
Plec de Condicions Tècniques i Particulars del projecte de l’obra o del contracte
d’adjudicació.
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El subministrament d’energia elèctrica al començament de l’obra i abans de que
es realitzi l’oportuna escomesa elèctrica de l’obra, es realitzarà mitjançant la
posada en funcionament d’un grup electrògen generador trifàsic, accionat per un
motor de gasoil. Se’l considera un mitjà auxiliar necessari per a l’execució de
l’obra, conseqüentment no es valora al pressupost de seguretat. L’escomesa
d’aigua potable, es realitzarà a la canonada de subministrament especial per a
l’obra, que té idèntic tractament econòmic que el descrit al punt anterior.
3.4.6. Manteniment posterior del construït

Les condicions tècniques que han de complir les proteccions decidides per al
manteniment posterior del construït ja especificats a la memòria seran els
mateixos que les descrites a les proteccions de l’obra.
3.5. NORMES D’OBLIGAT COMPLIMENT PER A LA PREVENCIÓ GENERAL DE
RISCOS
3.5.1. Per oficis que intervenen

Ofici de Paleta
Les condicions prèvies que ha de reunir el tall són:
−

Mantenir els buits existents al sòl protegits en prevenció de caigudes.

−

Els petits buits per a instal·lacions es destaparan per al seu aplomat. Una
vegada realitzada aquesta operació s’executarà el tancament definitiu del
buit, en prevenció de riscos per absència de proteccions.

−

Els buits estaran constantment protegits, les proteccions deteriorades es
repararan immediatament o es substituiran per altres en bon estat.

−

On existeixi perill de caiguda d’alçada, s’instal·laran les senyalitzacions de
“PERILL DE CAIGUDA DES D’ALÇADA" i " OBLIGATORI UTILITZAR
CINTURÓ DE SEGURETAT", assenyalant als plànols la posició dels
senyals.

−

S’il·luminaran convenientment totes les zones a les que s’hagi de treballar,
si s’ha d’utilitzar portàtils, estaran alimentats a 24 volts en prevenció de risc
elèctric.

−

Es retiraran les runes de les zones de treball diàriament.

−

Els accessos a les zones de treball seran sempre segurs, prohibint els ponts
mitjançant un tauló.

−

Estarà prohibit el balanceig de les càrregues suspeses.
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−

S’hissaran els materials ceràmics sense treure els embolcalls amb els que
es subministren de fàbrica (fleix, embolcall de PVC, etc.).

−

S’hissaran els materials solts apilats ordenadament a l’interior de
plataformes emplintades.

−

Es desmuntaran les proteccions perimetrals únicament per a introduir els
materials, reposant-les immediatament desprès de realitzada la descàrrega.

−

S’indicaran les zones d’apilament de materials.

−

Es prohibirà llençar enderrocs.

−

Els taulons es carregaran a l’espatlla de tal forma que al caminar l’extrem
que va per davant es trobi per sobre de l’alçada del casc de qui el transporta.

−

S’utilitzaran màscares de respiració als llocs en els que es pot produir pols
ambiental.

Electricistes i instal·ladors
−

Al magatzem per a apilament de material elèctric s’ubicarà al lloc senyalat
als plànols.

−

A la fase d’obra d’obertura i tancament de rases es tindrà cura l’ordre i la
neteja de l’obra, per a evitar els riscos de trepitjades i ensopegades.

−

El muntatge d’aparells elèctrics (magnetotèrmics, disjuntors, etc.) serà
executat sempre per personal especialista, en prevenció dels riscos per
muntatges incorrectes.

−

La il·luminació als talls no serà inferior als 100 lux, mesurats a 2 m del terra.

−

La il·luminació mitjançant portàtils s’efectuarà utilitzant “portalàmpades
estancs amb mànec aïllant” i reixa de protecció de la bombeta, alimentats a
24 volts.

−

Es prohibeix el connexionat de cables als quadres de subministrament
elèctric d’obra sense la utilització de les clavilles mascle - femella.

−

Les escales de ma a utilitzar, seran del tipus de “tisora”, dotades amb
sabates antilliscants i cadeneta limitadora d’obertura, per a evitar els riscos
per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes.

−

Es prohibeix la formació de bastides utilitzant escales de ma a mode de
cavallets, per a evitar riscos per treballs sobre superfícies insegures i
estretes.
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−

La realització del cablejat, colgada i connexió de la instal·lació elèctrica de
l’escala, sobre escales de ma (o bastides sobre cavallets), s’efectuarà una
vegada protegit el buit de la mateixa amb una xarxa horitzontal de seguretat,
per a eliminar el risc de caiguda des d’alçada.

−

La instal·lació elèctrica en terrasses, tribunes, balcons, bolcades, etc, sobre
escales de ma (o bastides amb cavallets), s’efectuarà un cop instal·lada una
xarxa tensa de seguretat entre les plantes “sostre” i la de recolzament a la
que s’executen els treballs, per a eliminar el risc de caiguda des d’alçada.

−

Es prohibeix en general a aquesta obra, la utilització d’escales de ma o de
bastides sobre cavallets, en llocs amb risc de caiguda des d’alçada durant
els treballs d’electricitat, si abans no s’han instal·lat les proteccions de
seguretat adequades.

−

L’eina a utilitzar pels electricistes instal·ladors, estarà protegida amb material
aïllant normalitzat contra els contactes amb l’energia elèctrica.

−

Les eines dels instal·ladors elèctrics amb l’aïllament deteriorat seran
retirades i substituïdes per altres en bon estat, de forma immediata.

−

Per a evitar la connexió accidental a la xarxa, de la instal·lació elèctrica,
l’últim cablejat que s’executarà serà el que va del quadre general al de la
“companyia subministradora” guardant en lloc segur els mecanismes
necessaris per a la connexió, que seran els últims en instal·lar-se.

−

Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a
tot el personal de l’obra abans de ser iniciades, per a evitar accidents.

−

Abans de fer entrar en càrrega a la instal·lació elèctrica, es farà una revisió
en profunditat de les connexions de mecanismes, proteccions i
entroncaments dels quadres generals elèctrics directes o indirectes, d’acord
amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

3.5.2. Per activitats previstes

Abocament directe de formigons mitjançant canaleta
−

Abans d’iniciar el formigonat revisar el perfecte estat i estabilitat dels
encofrats.

−

L’abocament del formigó es farà per tongades regulars evitant sobrecarregar
puntals que puguin deformar-se o rebentar l’encofrat.

−

Detenir el formigonat si es detecta algun fallo en l’encofrat.
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−

La maniobra d’abocament la dirigirà un capatàs que evitarà que es realitzin
maniobres perilloses.

−

Instal·lar topalls de final de recorregut per als camions formigonera.

−

Prohibir que els operaris es situïn darrera el camió formigonera durant el
retrocés.

Treballs en proximitat de línies elèctriques soterrades
−

Es treballarà sempre sota el control d’algun tècnic de la companyia
propietària de la línia.

−

Si la línia està soterrada es mantindrà una distància de seguretat de 0,50 m.

−

En cas de trobar una conducció no prevista, prendre les següents mesures:

−

·

Suspendre els treballs d’excavació propers a la conducció.

·

Avisar a la companyia propietària de la línia.

En tot cas, si això no fos possible, sota control d’un tècnic capacitat, actuar
de la següent manera:
·

Descobrir la conducció sense deteriorar-la i amb molta precaució.

·

Protegir la conducció per a evitar deterioraments.

·

No desplaçar els cables fora de la seva posició, ni tocar, recolzar-se o
passar sobre ells al verificar la instal·lació.

·

Tant si es detecta la línia deteriorada com si es produeix un trencament
pels treballs d’excavació, es paralitzaran els treballs, s’impedirà l’accés
de personal a la zona, s’intentarà avisar a la companyia propietària i, si
això no fos possible, s’avisarà a les autoritats competents.

·

Si una màquina excavadora entra en contacte amb alguna part metàl·lica
de la mateixa, amb una línia elèctrica en tensió, el conductor haurà de
romandre a la cabina fins que no existeixi perill.

Replens de terres en general
−

Quan una màquina de moviment de terres estigui treballant, no es permetrà
l’accés al terreny compres en el seu radi de treball, si romandre estàtica, es
senyalarà la seva zona de perillositat actuant-se en el mateix sentit.

−

No s’abandonarà la màquina sense haver deixat abans reposada al sòl la
cullera o la pala, aturat el motor, treta la clau de contacte i posat el fre.

−

No es permetrà el transport de persones sobre aquestes màquines.
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−

Aniran equipades amb extintor.

−

No es procedirà a reparacions sobre la màquina amb el motor en marxa.

−

Davant la presència de conductors elèctrics sota tensió, s’impedirà l’accés
de la màquina a punts on pogués entrar en contacte amb ells.

−

Diàriament s’inspeccionarà el motor, frens, direcció, xassís, sistema
hidràulic, transmissions i perns, llums i neumàtics o cadenes, donant compte
del seu estat al cap d’obra.

−

Les passarel·les i graons d’accés per a conducció o manteniment romandran
netes de greix, fang i oli.

−

Es senyalitzarà amb topalls de seguretat el lloc d’aproximació màxim a la
vora del tall de rasa o de buidat per a les operacions de càrrega o descàrrega
indirectament o per basculació.

−

Expressament queda prohibit el transport de persones sobre els
motovolquets autopropulsats (dumpers), amb excepció del conductor. Se’ls
instal·larà plaques de límit de velocitat màxima (40 Km/h).

−

Queden prohibits els apilaments de terra i/o materials a la vora
d’excavacions.

−

Totes les vores d’excavació efectuades quedaran senyalitzades a un mínim
de 2 m del tall del terreny, quedant prohibida l’estada o el pas de persones
al tros de terreny intermig.

−

Els camins de circulació interna es senyalitzaran amb claredat per a evitar
cops o rascades, posseiran el pendent màxim autoritzat pel fabricant per a
la màquina que menor pendent admeti.

−

No es realitzaran ni amidaments ni replanteigs a les zones on estiguin
treballant màquines, fins que estiguin aturades.

−

Els dumpers hauran de ser conduïts per una persona proveït del preceptiu
carnet de conduir classe B.

−

Es prohibeix sobrepassar les càrregues màximes especificades de cada
equip de transport.

−

Als dumpers es prohibeix les càrregues que impedeixin la correcta visió del
conductor i el remuntat de pendents sota càrrega s’efectuarà sempre marxa
enrere, per a evitar pèrdues d’equilibri o bolcada.
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−

Tota la maquinària emprada haurà d’estar en perfectes condicions d’ús.
L’empresa es reserva el dret d’admissió a l’obra en funció de la posada al
dia de la documentació oficial del vehicle.

−

Als camions, les càrregues es repartiran sobre la capsa amb suavitat, evitant
descàrregues brusques que desnivellin l’horitzontalitat de la càrrega.

−

Al transportar s’evitarà que la càrrega superi un pendent ideal en tot el
contorn del 5%.

−

Per a evitar la projecció de partícules, no emplenar la cullera a vessar ni fer
moviments bruscos ni treballs amb el vent en contra.

−

Els riscos d’incendi i explosió els tindran en compte revisant periòdicament
els sistemes elèctrics i davant la presència de combustibles es col·locarà el
rètol "NO FUMAR".
També s’analitzarà la presència de conduccions de gas, i es procedirà al
balisament i senyalització del seu traçat.

−

El manteniment periòdic de motors i escapes i el mantenir la cabina tancada
pal·liaran els efectes del soroll.
En aquest sentit no s’arrossegaran culleres o fulles pel terra.

−

Es procurarà emprar seients anatòmics per a atenuar les vibracions.

−

El reg periòdic i moderat de la zona de treball i el mantenir la cabina de
conducció tancada evitarà l’exposició a la pols.

−

Per a evitar cremades, els canvis d’oli es faran sempre en fred i els hidràulics
es buidaran abans de manipular en ells.

−

No es manipularan les bateries sense la utilització de guants per a evitar
lesions. Amb líquids corrosius s’hauran d’emprar ulleres i guants.

Conductor de camió
−

Si no ha manegat abans un vehicle de la mateixa marca i model, sol·licitar la
instrucció adequada.

−

Abans de pujar a la cabina per a engegar, s’inspeccionarà el vehicle al voltant
i per sota, per si hagués alguna anomalia.

−

Fer sonar el clàxon immediatament abans d’iniciar la marxa.

−

Comprovar els frens desprès d’un rentat o d’haver travessat zones amb
aigua.
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−

No circular per la vora d’excavacions o talussos.

−

No circular mai en punt mort.

−

Mai circular massa pròxim al vehicle que el precedeixi.

−

Mai transportar passatgers fora de la cabina.

−

Baixar el basculant immediatament desprès d’efectuar la descàrrega, evitant
circular amb ell aixecat.

−

Si s’ha d’inflar un pneumàtic, situar-se a un costat, fora de la possible
trajectòria del cèrcol si sortís projectat.

−

No realitzar revisions o reparacions amb el basculant aixecat sense haver-lo
calçat prèviament.

−

Realitzar totes les operacions que l’afectin reflectides a la Norma de
Manteniment.

Conductor de motovolquet
−

Utilitzar l’equip de protecció personal que se l’assigni.

−

Comunicar al seu superior qualsevol anomalia que observi i anotar-la al parte
de treball.

−

Circular a velocitat moderada, en funció de la càrrega transportada i de l’estat
del paviment.

−

Si l’encesa és amb maneta, al efectuar aquèlla, donar l’estrebada cap a dalt.

−

Prohibit transportar persones.

−

Prohibit transportar càrregues que puguin impedir la visibilitat.

−

Prohibit transportar càrregues que sobresurtin de la capsa.

−

Per a descàrregues a un nivell inferior, col·locar topalls a la vora i baixar del
vehicle, previ frenat del mateix.

−

Mai fer operacions de manteniment, reparació o neteja amb el motor en
marxa.

Conducció pales carregadores
−

Si no ha manegat mai una màquina de la mateixa marca i tipus, sol·licitar la
instrucció necessària.
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−

Abans d’iniciar el moviment de la màquina, cerciorar-se de que no hi ha ningú
a les rodalies i de que la barra de seguretat està en posició de marxa, travada
amb el passador corresponent.

−

Revisar el funcionament de llums, frens i clàxon, abans de començar el seu
torn.

−

Posarà en coneixement del seu superior qualsevol anomalia observada en
el funcionament de la màquina i fer-lo constar al parte de treball.

−

Prohibit transportar passatgers.

−

Al desplaçar la màquina, mirar sempre en el sentit de la marxa.

−

No carregar els vehicles de forma que el material pugui caure durant el
transport.

−

No baixar de la màquina sense deixar-la frenada i amb la cullera recolzada
al terra.

−

Quan efectuï operacions de reparació, engreixat o repostatge, el motor de la
màquina ha d’estar aturat i la cullera recolzada al terra.

−

Quan obri el tap del radiador, eliminar la pressió interior com primera mesura
i protegir-se de les possibles cremades.

Recepció de maquinària - mitjans auxiliars i muntatges
−

Tant la maquinària, com la resta de mitjans auxiliars i muntatges emprats en
l’obra hauran d’estar en perfectes condicions d’ús. L’empresa es reservarà
el dret d’admissió en l’obra en funció de l’estat de conservació dels elements
o en el seu cas de la posada al dia de la documentació oficial del vehicle.

−

La maquinària i equips que estiguin subjectes a revisions periòdiques segons
la normativa vigent, hauran d’aportar les certificacions corresponents
acreditant el seu estat abans de la seva entrada en l’obra.

Muntatge de blindatges metàl·lics per a rases i pous
Les normes d’execució, des del punt de vista preventiu, les definirà el contractista
en funció del sistema concret que vagi a utilitzar.
A més, seran d’aplicació les normes generals corresponents a excavació de
rases i entibacions.
Instal·lació de canonades
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−

Els tubs per a les conduccions s’apilaran en una superfície el més horitzontal
possible sobre dorments de fusta, en un receptacle delimitat per varis peus
drets que impedeixin que per qualsevol causa els conductors llisquin o rodin.

−

Com per a la seva col·locació s’empraran camions-grua s’hauran d’aplicar
les recomanacions corresponents a la manipulació de càrregues suspeses
per a evitar cops o atrapaments.

−

En cas de ser imprescindible la manipulació manual dels tubs es realitzarà
entre vàries persones.

−

A més, es formarà al personal sobre el mètodes correctes de manipulació de
càrregues.

−

El personal anirà equipat amb casc, calçat de seguretat, guants, ...

Formigonat de ferms d’urbanització i obra civil
−

Al planejar la seguretat d’una obra d’aquest tipus es necessita considerar
tres principis bàsics:
·

Protecció màxima per als treballadors de l’obra.

·

Protecció màxima per al públic.

·

Inconvenients mínims per al públic.

−

És fonamental el disposar d’una bona senyalització de la zona en obres.
Aquesta senyalització ha de ser clara i que no comporti confusió. Serà
necessari senyalitzar tant el trànsit com els riscos interns de l’obra, així com
els possibles desviaments o limitacions per al trànsit habitual de vehicles i
persones que es pugui veure afectat.

−

El formigonat es realitzarà mitjançant l’abocament directe amb canaleta,
desprès seran d’aplicació totes les mesures analitzades per a aquest procés.

−

També serà necessari combatre les possibles irritacions a la pell que pugui
produir el formigonat mitjançant una adequada protecció (guants, botes, …).
Quan existeixi risc d’esquitxada s’empraran ulleres.

Excavació de terres a màquina en rases
−

Interrompre immediatament el treball si es sospita la presència de gasos
nocius o falta d’oxigen en l’interior de l’excavació.

−

Evitar treballar amb motors de combustió interna en l’interior de les
excavacions.
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−

No col·locar a les vores materials o eines que puguin caure sobre les
persones que estiguin treballant en el seu fons. Situar les terres procedents
de l’excavació, com norma general, a partir d’una distància igual a la meitat
de la seva profunditat.

−

Seguir els procediments més adequats per a la col·locació dels sistemes
d’entibació i apuntalament.

−

Cap persona treballarà sota masses que sobresurtin horitzontalment.

−

Les parets de l’excavació i, en el seu cas, l’entibació, han d’examinar-se
diàriament, i sobre tot, quan existeixi una interrupció del treball de més d’un
dia, s’executi una voladura, hagi hagut una esllavissada, s’hagi produït danys
en el talús o en l’entibació per qualsevol causa, o desprès d’intenses gelades
o fortes pluges.

−

Si s’utilitzen màquines a l’excavació, aquestes es situaran com a mínim a 1
m de la seva vora. Si una màquina es troba excavant una paret, s’hauran de
regular prèviament les cotes de treball, de manera que pugui arribar com a
mínim fins un metre per sota de la vora superior i sempre que aquesta hagi
estat netejada i explanada.

−

L’aigua produïda per pluja, filtracions o altres causes ha de ser eixugada de
la forma més convenient i segura. S’ha de dotar als treballadors de l’equip
personal de protecció adequat per a aquests circumstàncies.

−

L’accés i sortida d’una rasa s’efectuarà mitjançant una escala sòlida,
ancorada a la vora superior de la rasa i estarà recolzada sobre una superfície
sòlida de repartiment de càrregues. L’escala sobrepassarà en 1 m, la vora
de la rasa.

−

Quan la profunditat de la rasa sigui igual o superior a 1,5 m, s’entibarà.

−

Quan la profunditat d’una rasa sigui igual o superior als 2 m es protegiran les
vores de coronació mitjançant una barana reglamentària situada a una
distància mínima de 2 m de la vora.

−

Si els treballs requereixen il·luminació s’efectuarà mitjançant torretes aïllades
amb presa de terra, en les que es muntaran projectors d’intempèrie. Si
s’empren portàtils, la seva alimentació es realitzarà a 24 V i tindran carcassa
protectora i mànec protegits elèctricament.

L’excavació en rases i trinxeres s’efectuarà, tenint en compte que les mesures
preventives, els sistemes auxiliars emprats i els procediments de control hauran
d’ajustar-se a les dimensions de la rasa i al volum dels materials que es
manipulin.
En cas de no utilitzar les entibacions d’excavació en trinxeres o rases, s’utilitzarà
l’estudi geotècnic disponible, o es realitzaran els assaigs precisos, dels terrenys
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que han de ser programats, executats i interpretats per personal especialitzat
que domini les tècniques corresponents per a determinar l’angle de lliscament
intern dels terrenys.
En terrenys coherents ha de procedir-se amb gran prudència al fixar el valor de
la cohesió, ja que varia amb el grau d’humitat del terreny, disminuint ràpidament.
Si no s’efectua determinació directa de les característiques del terreny, es pot
prendre els valors de la següent taula.

En aquesta taula, els talussos admissibles d’excavació es donen en funció de
l’angle de lliscament dels terrenys.
Entibacions de fusta
(Amb taules horitzontals)
−

Desenvolupar les entibacions per taules horitzontals en trams de 4 m, de
longitud màxima, i a cada tram disposar al menys de tres taulons verticals
amb separacions recomanables d’1 a 1,2 m, dos als extrems i un al centre.

−

Els puntals amb que es recolzin els muntants, es col·locaran a distàncies tals
que no destorbin l’execució dels treballs a realitzar en l’interior de l’excavació,
sense que per a això deixin d’exercir les funcions de contenció a que estan
destinats.

−

Si els puntals a emprar no són metàl·lics, s’utilitzaran fustes rodones (rulls).

−

Situar els muntats a 0,30 - 0,50 m dels extrems de les taules horitzontals
d’entibació per al més adequat repartiment de l’empenta de les parets de
l’excavació.

−

No posar mai una sola taula horitzontal, ja que la seva eficàcia en solitari és
pràcticament nul·la.

(Amb taules verticals en terreny bo)
−

Desenvolupar les entibacions per taules verticals per trams de 4 m, de
longitud màxima i la disposició d’elles serà una junt a l’altre, de forma que
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quedin folrades la totalitat de les parets de l’excavació. És el que es coneix
també per entibació per enfundat.
−

Els puntals amb que es recolzen els marcs o taules horitzontals es
col·locaran a distàncies tals que no destorbin l’execució dels treballs, sense
que per a això deixin d’exercir les funcions de contenció a que estan
destinats.

−

Per a les entibacions amb taules verticals s’utilitzaran preferentment fustes
rodones.

(Amb taules verticals en terreny dubtós o dolent)
−

Desenvolupar les entibacions per taules verticals per trams de 4 m de
longitud màxima i la disposició de les mateixes serà una junt a l’altre, de
forma que quedin folrades la totalitat de les parets de l’excavació.

−

Els puntals amb que es recolzen els marcs o taules horitzontals es
col·locaran a distàncies tals que no destorbin l’execució dels treballs, sense
que per això deixin d’exercir les funcions de contenció a que estan destinats.

−

Per a les entibacions amb taules verticals utilitzar preferentment fustes
rodones.

Construcció d’arquetes
−

L’accés i sortida de l’arqueta s’efectuarà mitjançant una escala sòlida,
ancorada a la part superior de l’excavació i dotada de sabates antilliscants.
L’escala sobresortirà 1 m per l’excavació.

−

Queden prohibits el apilaments en un cercle de 2 m (com norma general) al
voltant de l’excavació de l’arqueta.

−

Quan la profunditat de l’arqueta sigui superior a 1,3 m s’entibarà el perímetre
en prevenció d’enfonsaments. Si la profunditat fos inferior a 1,3 m s’estudiarà
la possibilitat de disposar entibació en funció de les sol·licitacions existents
a l’entorn de l’arqueta.

−

Es disposarà una senyalització de perill al voltant de l’arqueta. Si la seva
profunditat fos superior als 2 m es disposaria una barana sòlida de 90 cm
d’alçada, dotada de llistó intermig i sòcol.

−

Durant la seva excavació seran d’aplicació totes les recomanacions relatives
al moviment de terres i a la maquinària que intervé en ell.

−

Per a la seva construcció i depenent del tipus d’arqueta del que es tracti
s’atendran a les mesures preventives referents a:
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·

Obra de Paleta (arquetes de fàbrica de totxo).

·

Treballs d’encofrat, ferrallat i formigonat (arquetes de formigó).

·

Treballs amb prefabricats (arquetes prefabricades).

3.5.3. Pels mitjans auxiliars, maquinària i eines

Escales de ma de fusta o metàl·liques
−

Es prohibeix l’ús d’escales de fusta.

−

Estaran fermament lligades per la part superior a l’estructura a la que donen
accés.

−

Sobrepassaran en 0,90 m. l’alçada a salvar. Aquesta cota es mesurarà en
vertical des del plànol del desembarcament, a l’extrem superior del travesser.

−

S’instal·laran de tal forma que el seu recolzament inferior disti de la projecció
vertical del superior, 1/4 de la longitud del travesser entre recolzaments.

−

Es prohibeix transportar pesos a ma, iguals o superiors a 25 kg sobre escales
de ma.

−

No es recolzaran les escales de ma sobre llocs o objectes poc ferms, que
puguin disminuir l’estabilitat d’aquesta.

−

Es prohibeix l’ús de l’escala per part de dos o més persones al mateix temps.

−

L’ascens o descens a través de l’escala de ma es farà frontalment, és a dir,
mirant directament cap als graons.

−

Es prohibeix l’ús d’escales de tisora.

−

Mai s’arribaran a posar el peus als tres últims graons. Si fos necessari, es
substituirà l’escala per altre de major alçada.

−

S’utilitzaran muntades sempre sobre superfícies horitzontals.

−

No s’afegiran suplements soldats a les escales metàl·liques.

−

Estaran dotades al seu extrem inferior de sabates antilliscants de seguretat.

Foradador portàtil
−

Seleccionar la broca correcta per al material que es vagi a foradar.

−

Si la broca és prou llarga com per travessar el material, haurà de resguardarse la part posterior per a evitar possibles lesions directes o per fragments.

−

Utilitzar casc i ulleres de seguretat.
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Retroexcavadora amb martell trencador, (ruptura de paviments, lloses)
−

No treballar en pendents superiors al 50%.

−

Quan es circuli per pistes cobertes d’aigua, temptejar el terreny amb la
cullera, per a evitar caure en algun desnivell.

−

Circular amb precaució i amb la cullera en posició de trasllat.

−

La cabina disposarà permanentment de cristalls irrompibles, per a protegir
de la caiguda de materials de la cullera.

Pistola grapadora
−

El personal encarregat de la pistola pneumàtica serà coneixedor de la seva
correcte utilització i funcionament.

−

Es comprovarà el perfecte estat de la pistola i que no pateixi mancança de
cap dels seus elements constitutius.

−

Es collaran correctament els elements de connexió al circuit de pressió.

−

L’aparell es posarà en pressió suaument.

−

Es comprovarà que els controls funcionen correctament.

−

No s’intentarà grapar peces entre sí subjectant-les manualment.

−

No s’intentarà disparar al límit de les peces.

−

Utilitzar cascos protectors auditius.

−

No s’abandonarà l’eina connectada al circuit de pressió.

−

No es permetrà que el personal es situï cap el costat pel que s’expulsen els
fragments de filferro de subjecció dels claus o grapes.

−

No es permetrà que altre persona manipuli o utilitzi la màquina.

−

Les grapadores estaran dotades d’elements que obliguin a que s’abandoni
l’aparell per a poder realitzar la connexió al circuit de pressió. A més a més
estaran dotades de palpador.

−

A més a més disposaran d’un desembussador ràpid que permeti retirar
sense riscos les grapes obstruïdes.

Pistola fixa - claus
−

El treballador tindrà al menys 18 anys i coneixerà perfectament l’ús de
l’aparell, així com les mesures de seguretat a prendre.

−

Serà capaç de desmuntar i muntar l’eina per a la seva neteja.
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−

De no explosionar la càrrega durant l’ús de la mateixa, es mantindrà el canó
recolzat contra la superfície de treball en posició de tir, rearmant l’eina i
realitzant el tret. De fallar de nou, es mantindrà la mateixa en posició de
treball, almenys 20 segons i s’esperarà 2 minuts abans de treure la càrrega.

−

Una vegada es procedeixi a eliminar la càrrega, es mantindrà la pistola aliena
de persones i apuntant al terra.

−

Les càrregues no s’extrauran amb utensili, sinó que es seguiran les
instruccions del fabricant.

−

Les càrregues explosives es manipularan sempre amb precaució, no essent
transportades a les butxaques ni emmagatzemades juntament amb fonts de
calor.

−

L’eina es revisarà, almenys, una vegada a l’any.

−

No s’usarà en recintes on existeixin vapors inflamables o explosius.

−

Abans de carregar l’eina es comprovarà que l’interior del portaclaus i
l’allotjament de la càrrega, estiguin nets i no continguin cossos estranys.

−

La pistola es carregarà just abans de disparar, de no usar-se es descarregarà
i es guardarà al seu estoig corresponent.

−

La màquina carregada no es dipositarà en cap lloc.

−

S’haurà de conèixer si existeixen canalitzacions ocultes o subterrànies, al
punt en que s’hagi d’utilitzar la pistola.

−

Comprovar que a l’eix de tir de la pistola, darrera de la superfície de treball,
no hi ha persones.

−

La pistola no s’usarà sobre materials durs o trencadissos (marbre, granit,
vidre, etc.).

−

S’usaran les mesures de seguretat reglamentàries per al seu ús.

Petites compactadores (pisons mecànics)
−

Abans de posar-la en funcionament assegurar-se de que estan muntades
totes les tapes i carcasses de protecció.

−

Portar el pisó en direcció frontal, evitar desplaçaments laterals.

−

Regar la zona a aplanar i/o utilitzar màscares antipols.

−

Usar protectors auditius.

−

Usar calçat amb puntera reforçada.
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−

L’operari que manegui el pisó coneixerà perfectament la màquina i el seu
funcionament.

−

No deixar el pisó a cap operari inexpert.

−

Utilitzar una faixa elàstica per a evitar lumbàlgia.

−

Les zones de compactació quedaran tancades al pas mitjançant
senyalització.

Taules de serra circular per a tall de fusta
−

La subjecció de la peça a tallar a la taula de recolzament no ha de realitzarse mai manualment, sinó amb premsors adequats que garanteixin en
qualsevol circumstància una sòlida fixació.

−

El disc estarà protegit amb una pantalla transparent que permeti observar el
tall.

−

La pantalla ha de garantir la protecció en repòs del disc, durant el
funcionament ha de deixar el descobert únicament la part del disc necessària
per al tall.

−

La pantalla tindrà la robustesa suficient per a evitar la projecció de partícules
i fragments del disc.

−

L’accionament del disc serà de pulsació continua, per a garantir que el disc
no giri en buit en la posició de repòs del mateix.

−

Usar ulleres protectores.

−

Martells pneumàtics
−

La mànega d’aire comprimit ha de situar-se de forma que ningú ensopegui
amb ella, ni que pugui ser danyada per vehicles que passin per sobre.

−

Abans de desarmar el martell s’ha de tallar la pressió d’aire.

−

No tallar l’aire doblant la mànega.

−

Mantenir el martell en bona cura i engreixat.

−

No apuntar mai amb el martell a un lloc on es trobi altra persona.

−

Si el martell posseeix dispositiu de seguretat, posar-lo sempre que el martell
no s’utilitzi.
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−

No recolzar tot el pes sobre el martell quan es treballi amb ell.

−

Assegurar la bona fixació de l’eina d’atac al martell.

−

Utilitzar el martell agafat a l’alçada de la cintura - pit. Si per la broca té major
alçada, utilitzar una bastida.

−

No fer esforç de palanca amb el martell en marxa.

Màquines-eina en general: radials, cisalles, talladores i assimilables
−

Escollir la màquina i el disc d’acord amb el treball a realitzar.

−

Informar al treballador dels riscos que tenen la màquina, i forma de prevenirlos.

−

Comprovar que el disc a utilitzar està en bones condicions.

−

Emmagatzemar els discos en llocs secs, sense patir cops i seguint les
instruccions del fabricant.

−

Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina.

−

No sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola.

−

Utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i característiques
de la màquina.

−

No sotmetre el disc a sobreesforços laterals o de torsió, o per aplicació d’una
pressió excessiva.

−

Si es treballa sobre peces petites o en equilibri inestable, assegurar la peça
de manera que no pateixi moviments imprevistos.

−

Aturar la màquina totalment abans de deixar-la, millor si es disposa d’un
suport especial per a deixar-la.

−

No utilitzar la màquina en posicions que obliguin a mantenir-la per sobre del
nivell de les espatlles.

−

Situar l’empunyadura lateral en funció del treball a realitzar, o utilitzar una
empunyadura pont.

−

Si s’usen plats de polir, instal·lar a l’empunyadura lateral la corresponent
protecció per a la ma.

−

Per a treballs de precisió utilitzar suports de taula, que permetin fixar
convenientment la peça i graduar la profunditat i inclinació del tall.

−

Utilitzar ulleres de protecció tancades.
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Maquinària per a moviment de terres (en general)
−

Els maquinistes seran competents i qualificats, i coneixeran perfectament les
característiques de la màquina.

−

Abans de moure la màquina comprovar el bon funcionament dels controls,
així com l’absència de persones i obstacles a la zona de treball de la
màquina.

−

La col·locació de la màquina a l’obra serà determinada per l’encarregat o
tècnic responsable, no pel maquinista.

−

Prohibir entrar a la cabina a altre persona que no sigui el maquinista mentre
s’està treballant. No es permet tampoc el transport de persones.

−

L’operador no podrà, sota cap concepte, abandonar la màquina sense
recolzar l’equip al terra, aturar el motor i col·locar el fre, conservant la clau
de contacte amb ell en tot moment.

−

No baixar de la cabina mentre l’embragatge general estigui engranat.

−

No abandonar la màquina carregada, amb el motor en marxa o amb la cullera
pujada.

−

No emmagatzemar productes combustibles a la cabina.

−

Col·locar un equip extintor portàtil i farmaciola de primers auxilis a la màquina
en llocs de fàcil accés. El maquinista estarà degudament ensinistrat en el
seu ús.

−

Comprovar els frens desprès d’haver rentat el vehicle, o d’haver passat per
una zona embassada.

−

Fer les operacions de gir sense brusquedats i amb bona visibilitat, i, en el
seu defecte, amb ajuda d’un altre operari, mitjançant senyals per a evitar
cops a persones o coses.

−

Quan existeixin línies elèctriques aèries a les proximitats de la zona de
treball, prendre les mesures oportunes, de forma que es mantingui en tot
moment la distància de seguretat mínima.

−

No realitzar tasques amb inclinacions laterals o en pendent si la cabina no
disposa de pòrtic de seguretat.

−

Posar major cura als cantons superiors dels talussos, ja que el pes de la
màquina i les vibracions que transmet al terreny poden ser causa
d’enfonsaments. El perill disminueix si l’aproximació a la vora del talús es en
angle recte.
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−

No tractar de fer ajustatges o reparacions quan la màquina estigui en
moviment o amb el motor funcionant.

−

A les màquines hidràuliques mai alterar els valors de regulació de pressió
indicats, així com tampoc els precintes de control.

−

Al finalitzar el servei i abans de deixar el vehicle, el conductor haurà de: posar
el fre de ma, engranar una marxa curta i, en cas necessari, bloquejar les
rodes mitjançant falques.

−

Sempre que existeixin interferències als treballs entre màquines o vehicles,
s’ordenaran i controlaran mitjançant personal auxiliar degudament
ensinistrat, que vigili i dirigeixi els seus moviments.

−

Per a algunes maniobres és necessària la col·laboració d’altre persona que
es col·locarà a més de 6 m. del vehicle en un lloc on no pugui ser atrapat.

−

Mai hi haurà més d’una persona senyalitzant els treballs.

−

Instal·lació d’un dispositiu (nivell) que indiqui en tot moment la inclinació tant
transversal com longitudinal que el terreny produeix a la màquina.

−

Seient anatòmic, per a disminuir les probables lesions d’esquena del
conductor i el cansament físic innecessari.

−

Instal·lació d’agafadors i passarel·les que facilitin l’accés a la màquina.

−

Instal·lació de clàxon o llums que funcionin automàticament sempre que la
màquina es desplaci marxa enrere.

−

Blocatge de comandaments independents per a evitar la posada en marxa
accidental d’elements que no siguin necessaris per al treball que s’estigui
realitzant.

−

Instal·lació de cabina antibolcada. La cabina ideal es la que protegeix de la
inhalació de pols, contra la sordesa produïda pel soroll de la màquina i contra
l’estrès tèrmic o insolació a l’estiu.

−

Si la màquina circula per carreteres, haurà d’anar provista dels senyals
corresponents i complir les normes que exigeix el Codi de Circulació.

−

Tots els engranatges i demés parts mòbils de la maquinària han d’estar
resguardats adequadament.

−

Apropar-se només quan l’equip descansi al terra i la màquina estigui aturada.

−

Carregar els materials als camions pels costats o per la part de darrera.

−

La cullera de l’excavadora mai passarà per sobre de la cabina.
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−

En el cas anterior, el conductor abandonarà la cabina del camió i es situarà
fora de la zona de perillositat a menys que la cabina estigui reforçada.

−

A la proximitat de línies elèctriques aèries de menys de 66.000 V. la distància
de la part més sortint de la màquina a l’estesa serà com a mínim de 3 m i 5
m per a les de més de 66.000 V.

−

Si la línia està soterrada es mantindrà una distància de seguretat de 0,50 m.

−

En cas de trobar una conducció no prevista, prendre les següents mesures:
· Suspendre els treballs d’excavació propers a la conducció.
· Descobrir la conducció sense deteriorar-la i amb molta precaució.
· Protegir la conducció per a evitar deterioraments.

−

En cas de trencar o aixafar una conducció, s’interrompran immediatament
els treballs i s’avisarà al propietari de la línia i a les autoritats competents.
S’acordonarà la zona si fos necessari.

−

A l’entrar en contacte alguna part metàl·lica de la màquina amb una línia
elèctrica en tensió, el conductor haurà de romandre a la cabina fins que no
existeixi perill.

−

Verificacions periòdiques:
· Cada jornada de treball verificar:
· Nivell del dipòsit del fluid hidràulic.
· Nivell d’oli al càrter del motor.
· Control de l’estat d’embús dels filtres hidràulics.
· Control de l’estat del filtre de l’aire.
· Estat i pressió dels pneumàtics.
· Funcionament dels frens.
· L’estat del circuit hidràulic.

−

Al final de la jornada procedir al rentat del vehicle, especialment als trens
motors.

−

A la revisió general del vehicle i el seu manteniment, seguir les instruccions
assenyalades pel fabricant.

−

Els vehicles han de disposar de frens hidràulics amb doble circuit
independent, tant per a l’eix posterior com anterior i rodes amb dibuix en
bones condicions.

Espadons, (serres per a paviments, lloses i capes de rodadura)
−

El personal que governi aquestes serres serà especialista en la seva
utilització.
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−

Abans de procedir al tall s’estudiaran les possibles interferències amb que
es poden trobar. Desprès es procedirà al replanteig exacte de la línia de
secció a executar.

−

Els espadons tindran tots els seus òrgans mòbils protegits amb la carcassa
dissenyada pel fabricant.

−

Per a evitar el risc derivat de la pols i partícules ambientals, els espadons
efectuaran el tall en via humida.

−

El manillar de govern, es folrarà amb triple capa roscada a base de cinta
aïllant autoadhesiva, per a evitar possibles contactes fortuïts amb l’energia
elèctrica.

−

El combustible s’abocarà a l’interior del dipòsit del motor mitjançant un
embut. A més es prohibeix expressament fumar durant les operacions de
càrrega de combustible.

−

El manejament i emmagatzemament dels combustibles líquids es farà amb
molta cura, col·locant la senyalització oportuna i els mitjans d’extinció
adequats en cas d’incendi.

Dumper - motovolquet autotransportat
−

Baixar el basculant immediatament desprès d’efectuar la descàrrega, però si
per causes de força major s’ha de circular amb la capsa aixecada,
s’instal·larà un gàlib davant els obstacles d’alçada reduïda, i amb un
indicador òptic al tauler d’instruments.

−

Al vascular en abocadors, col·locar sempre uns topalls que limitin el
recorregut marxa enrere. El conductor comprovarà, abans d’iniciar
l’operació, que el fre d’aparcament està accionat.

−

Al circular pendent avall ha d’estar engranada una marxa, mai ha de fer-se
en punt mort.

−

Si el basculant ha de romandre aixecat algun temps, s’accionarà el dispositiu
de subjecció o es calçarà, en previsió d’un descens intempestiu.

Compressor
−

Es situarà als llocs assenyalats per a això als plànols. La seva situació no
s’ha de deixar a la improvisació.

−

El transport per arrossegament del compressor es farà a una distància mai
inferior a 2 m del costat de coronació de talls i talussos.
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−

El compressor quedarà en estació amb la llança d’arrossegament en posició
horitzontal i amb les rodes subjectes mitjançant tacs antilliscants.

−

Els compressors seran silenciosos i les carcasses protectores estaran
sempre tancades durant el seu funcionament, per a disminuir la contaminació
acústica de l’obra.

−

La zona a la que està el compressor estarà acordonada en un radi de 4 m.,
instal·lant-se senyals de: "OBLIGATORI L’ÚS DE PROTECTORS
AUDITIUS", per a sobrepassar la línia de limitació.

−

Els compressors no silenciosos s’ubicaran a una distància mínima, del tall
de martells o vibradors, no inferior a 15 m.

−

Les operacions de càrrega de combustible es faran amb el motor aturat.

−

Les mànegues estaran sempre en perfectes condicions d’ús.

−

Els mecanismes de connexió amb les mànegues es faran mitjançant racors
de pressió segons càlcul.

−

Las mànegues de pressió es mantindran elevades als creuaments sobre els
camins de l’obra i s’evitarà el pas de mànegues de pressió sobre runes de
fàbrica o roca.

Camió formigonera
−

La neteja de la cisterna i canaletes s’efectuarà fora de l’obra en zones aptes
per a la tasca, en prevenció de riscos per la realització de treballs en zones
que s’hagi de garantir l’ordre i la neteja de l’entorn.

−

La posada en estació i els moviments del camió formigonera durant les
operacions d’abocament, seran dirigits per un senyalista, en prevenció dels
riscos per maniobres incorrectes.

Camió amb grua
−

Els cables, politges i ranures on enrotllen els cables han d’estar perfectament
engreixats.

−

Quan la màquina estigui realitzant desplaçaments de translació, el fre de
rotació haurà d’estar accionat.

−

Quan es treballi en pendent la tracció ha d’estar frenada.

−

Mai s’elevaran càrregues superiors a les màximes.

−

S’ha de tenir en compte que el motor d’aquestes màquines te la potència
suficient com per a bolcar-les.
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−

Per a hissar tots aquells elements que no tinguin un punt especialment
projectat per a ser penjats, s’hauran d’utilitzar eslingues amb varis punts de
subjecció, fixos o mòbils.

−

Es prohibirà romandre al radi d’acció de les grues.

−

Les màquines només han de ser utilitzades per personal especialitzat i
designat per a tal funció.

−

Tots aquells elements de les màquines que poden originar riscos
d’atrapaments hauran de ser degudament protegits, i mai es treballarà sense
estar aquestes proteccions col·locades.

−

Els treballs amb càrregues importants es faran lentament i sense moviments
bruscos que puguin bolcar la màquina o danyar els cables.

−

El maquinista abans d’abandonar el seu lloc haurà de realitzar les següents
operacions:
· Accionar fre de rotació i de tracció.
· Accionar el trinquet de seguretat del tambor de la ploma.
· Desembragatge del motor.
· Totes les palanques es deixaran en punt mort.

−

El transport de càrregues es farà sempre amb el tren de rodatge aturat,
maniobrant únicament amb la ploma.

−

Per a dirigir càrregues a un punt determinat es farà mitjançant cordes,
mantenint-se sempre l’operari a una distància prudencial.

−

La revisió de les politges del cap de la ploma es farà tots els dies. Per a això
es baixarà la ploma fins el terra subjectant-la amb cavallets.

−

La baixada lliure de culleres i de càrregues es farà sempre utilitzant el fre del
tambor.

−

El cable sempre estarà tens, del contrari s’enrotllarà malament al tambor,
deteriorant-lo.

−

Quan es baixi la ploma es col·locarà paral·lela a l’eix de les erugues.

−

La cabina estarà insonoritzada.

−

Quan la càrrega estigui molt vertical es vigilarà que un despreniment
d’aquesta no la llenci contra la cabina.

−

No es treballarà a menys de 2 m d’un talús.

−

Els operaris que pugin als pals i a la ploma portaran cinturó de seguretat.

−

Durant les operacions de manteniment la màquina romandrà aturada.
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−

A les grues muntades sobre rodes s’han de col·locar els gats i estabilitzadors
abans de realitzar qualsevol operació, de forma que les rodes no toquin el
terra.

−

L’àrea de treball sempre estarà senyalitzada i desembarassada.

Camió de transport de materials
−

Cap camió estarà estacionat dins de la zona de perillositat.

−

Carregar els materials als camions per les vores o per la part de darrera.

−

La cullera de l’excavadora mai passarà per sobre de la cabina.

−

En aquest cas, el conductor abandonarà la cabina del camió i es situarà fora
de la zona de perillositat a menys que la cabina estigui reforçada.

3.5.4. Prevenció d’indis en obra

Condicions que ha de reunir la instal·lació
−

Es contractarà amb la companyia elèctrica el subministrament d’energia
necessària durant el transcurs de l’obra.

−

L’escomesa serà, si és possible, aèria. Aquesta no sobrevolarà zones de
circulació de vehicles ni zones de moviment de les grues.

−

Si és soterrada es protegirà per a evitar trencaments per enfonsaments.

−

S’instal·larà el quadre general de protecció, estanc i protegit de la intempèrie
i de possibles cops. Contindrà els comptadors i fusibles tarats per a la
potència contractada.

−

La línia de derivació individual anirà des del quadre general de protecció fins
el quadre general d’obra, que també estarà protegit de la intempèrie i de
cops.

−

Aquest quadre estarà tancat sota clau i estarà dotat de presa de terra.

−

Del quadre general partiran les línies de derivació individual als quadres
secundaris.

−

Es dotaran de preses i punts d’enllumenat a les casetes d’obra, tallers
d’encofrat i ferrallat, i hi haurà un quadre secundari a cada zona necessària.

−

Les preses de corrent elèctric seran estanques.

Protecció de línies elèctriques
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−

Es tindrà perfecte coneixement de la situació de totes les línies elèctriques
que travessen la zona de treball.

−

Els operaris hauran d’estar informats del risc existent per la presència de
línies elèctriques i coneixeran la manera de procedir en cas d’accident.

−

La retirada d’una línia ha de ser autoritzada per la companyia elèctrica
propietària de la mateixa, la qual s’encarregarà de portar-la a terme.

−

Aïllament dels conductors d’una línia.
Ha de ser autoritzat per la companyia elèctrica propietària de la línia, la
qual s’encarregarà de portar-lo a terme.

−

Es guardaran les distàncies de seguretat.
En cap cas serà una distància inferior a 6 m.

−

Dispositius de seguretat.
Limiten els moviments de la maquinària, no permetent que s’acosti a la línia
elèctrica.
Utilitzats per a elements d’alçada que actuïn immobilitzats sobre el terreny
(grua torre).

−

Resguards en torn a la línia.
· Seran panells de reixa, bastides de fusta o xarxes, etc.
· Estaran calculats per a hipòtesi de vent i impacte.
· S’atirantaran per a impedir l’abatiment sobre la línia.
· Si te parts metàl·liques estaran posades a terra.

−

Col·locació d’obstacles a la zona de treball.
· Impedeixen l’entrada de maquinària a la zona de prohibició.
· Es dimensionaran d’acord amb les característiques de la màquina de
forma que no puguin ser excedits inadvertidament.

Utilització de grups generadors elèctrics.
−

S’instal·laran de forma que resultin inaccessibles a persones no
especialitzades ni autoritzades per al seu ús.

−

El lloc d’instal·lació estarà perfectament ventilat per a evitar la formació
d’atmosferes tòxiques o explosives.

−

El neutre ha d’estar posat a terra al seu origen.

−

La massa del grup ha de connectar-se a terra per mitjà d’una presa
elèctricament independent de l’anterior, excepte que es disposi d’aïllament
de protecció o reforçat.

−

El grup alimentarà un quadre general que a més de l’aparellatge d’ús i
protecció de la instal·lació disposarà de:
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a. sistema per a posada a terra general de les masses, d’instal·lació
elèctricament independent de les anteriors.
b. sistema de protecció diferencial de sensibilitat acord a la resistència
elèctrica de la posada a terra, la sensibilitat mínima serà de 300 mA.
−

A la posada a terra general es connectaran les masses de la maquinària
elèctrica de la instal·lació.

−

Quan la potència instal·lada ho aconselli, el quadre general alimentarà a
quadres parcials, que compliran els requisits exigits al general.

−

Tots els elements de control hauran de conservar-se en perfecte estat d’ús.

−

Les operacions de manteniment, reparació, etc., hauran de fer-se amb la
màquina aturada i únicament per personal especialitzat.

3.5.5. Prevenció d’incendis en l’obra

S’estableix com mètode d’extinció d’incendis, l’ús d’extintors complint la norma
UNE 23.110, aplicant-se per extensió, la norma NBE CP1-96.
Queda prohibida la realització de fogueres, la utilització de encenedors,
realització de soldadures i assimilables en presència de materials inflamables, si
abans no es disposa de l’extintor idoni per a l’extinció del possible incendi.
Els treballs de soldadura requeriran l’expedició prèvia d’un permís de treballs per
part de l’encarregat del tall corresponent.
El Contractista adjudicatari respectarà, al seu Pla de Seguretat i Salut, el nivell
de prevenció dissenyat, encara que se l’atorga la llibertat per a modificar-lo
segons la conveniència dels seus propis sistemes de construcció i d’organització.
3.6. EL PLA DE SEGURETAT Y SALUT

El Pla de Seguretat i Salut serà redactat pel Contractista adjudicatari, complint
els següents requisits sense els quals, l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut no
podrà ser atorgada:
1.

Complirà les especificacions del R. D. 1627/1997, confeccionant-lo abans
de la signatura de l’acta de replanteig. Essent requisit indispensable, el que
es pugui aprovar abans de procedir a la signatura de l’esmentada acta, que
recollirà expressament el compliment de tal circumstància.

2.

Respectarà acuradament el contingut de tots els documents integrants
d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, limitant-se a realitzar l’adaptació a la
tecnologia de construcció que és pròpia del Contractista adjudicatari,
analitzant i completant tot allò que cregui menester per a aconseguir el
compliment dels objectius continguts en aquest Estudi de Seguretat i Salut.
77

PROJECTE CONSTRUCTIU PER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DEL MIG A TAVÈRNOLES

A més està obligat a subministrar, els documents i definicions que en ell se
l’exigeixen, especialment el Pla d’Execució d’Obra, contenint de forma
desglossada les partides de seguretat i salut. Per a això, prendrà com
model de mínims el Pla d’Execució d’Obra.
3.

Respectarà l’estructura d’aquest Estudi de Seguretat i Salut.

4.

Subministrarà plànols de qualitat tècnica i d’execució d’obra amb els detalls
oportuns per a la seva millor comprensió.

5.

Si s’inclouen croquis de tipus formatiu, descriptiu, etc, seran de qualitat
tècnica i tipogràfica suficient i tindran la categoria de plànols de seguretat.

6.

No podrà ser substituït per cap altre tipus de document, que no s’ajusti a lo
especificat als apartats anteriors.

7.

L’empresa del Contractista adjudicatari estarà identificada a cada pàgina i
a cada plànol del Pla de Seguretat i Salut.

8.

El nom de l’obra que preveu, apareixerà a l’encapçalament de cada pàgina
i al caixetí identificatiu de cada plànol.

9.

Es presentarà enquadernat a tamany DIN A4, amb anelles, cargols o filferro
continu.

10. Els documents: Memòria, Plec de Condicions Tècniques i Particulars i
Pressupost, estaran segellats en la seva última pàgina amb el segell oficial
del contractista adjudicatari de l’obra. Els plànols, tindran imprès el segell
esmentat al seu caixetí identificatiu o caràtula.
3.6.1. Per oficis que intervenen

3.6.1.1. Personal de prevenció
−

Encarregat de Seguretat i Salut

D’acord amb l’establert a la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, així
com al R.D. 39/1997, pel que s’aprova el reglament dels Serveis de Prevenció,
el Contractista adjudicatari deixarà explicitat al Pla de Seguretat i Salut com te
organitzat el seu Servei de Prevenció, des del punt de vista empresarial, i de
quina manera intervindrà dit servei al control de la prevenció de l’obra.
Com a mínim es designarà a una persona per a que, per delegació de dit servei
de prevenció, realitzi les funcions d’Encarregat de Seguretat i Salut a l’obra.
S’ha de significar que aquesta figura de “l’Encarregat de Seguretat i Salut" no té
res a veure amb la del “Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de
l’obra” regulada al R.D. 1627/1997. Aquest és un tècnic designat pel Promotor o
Propietat, i integrat en la Direcció Facultativa de l’obra, i l’anterior és un
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representant del Contractista adjudicatari, amb un perfil i funcions que
s’especifiquen més avall.
A aquesta obra, amb la finalitat de poder controlar dia a dia i puntualment la
prevenció i protecció decidides, és necessària l’existència d’un Encarregat de
Seguretat, que serà contractat pel Contractista adjudicatari de l’obra, amb càrrec
al definit per a això.
−

Perfil del lloc de treball d’Encarregat de Seguretat

Auxiliar Tècnic d’obra, amb capacitat d’entendre i transmetre els continguts del
Pla de Seguretat i Salut.
Amb capacitat de dirigir als treballadors de l’obra.
En condicions normals, l’Encarregat de Seguretat hauria de coincidir amb
l’encarregat general del Contractista. Lògicament, tal i com exigeix el Reglament
dels Serveis de Prevenció, la persona designada haurà de tenir una formació en
prevenció de riscos, de nivell bàsic, com a mínim.
−

Funcions de l’Encarregat de Seguretat

L’Autoria d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, considera necessària la presència
continua en l’obra d’un Encarregat de Seguretat que garanteixi amb la seva tasca
quotidiana, els nivells de prevenció plasmats en aquest Estudi de Seguretat i
Salut amb les següents funcions tècniques, que es defineixen al conjunt de riscos
i prevenció detectats per a l’obra.
Les funcions que realitzarà l’Encarregat de Seguretat seran:
1.

Seguirà les instruccions de la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut.

2.

Informarà puntualment de l’estat de la prevenció desenvolupada a la
Direcció Facultativa de Seguretat i Salut.

3.

Controlarà i dirigirà, seguint les instruccions del Pla que origini aquest
Estudi de Seguretat i Salut, el muntatge, manteniment i retirada de les
proteccions col·lectives.

4.

Dirigirà i coordinarà la quadrilla de seguretat i salut (si existeix).

5.

Controlarà les existències i consums de la prevenció i protecció decidida al
Pla de Seguretat i Salut aprovat i lliurarà als treballadors i visites els equips
de protecció individual.

6.

Mesurarà el nivell de seguretat de l’obra, complimentant les llistes de
seguiment i control, que lliurarà a la jefatura d’obra per al seu coneixement
i a la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut, per a que prengui les
decisions oportunes.
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7.

Realitzarà els amidaments de les certificacions de seguretat i salut, per a la
Jefatura d’Obra.

8.

S’incorporarà com vocal, al Comitè de Seguretat i Salut de l’obra (si aquest
existeix), si els treballadors de l’obra no posen inconvenients per a això i,
en qualsevol cas, amb veu però sense vot si els treballadors opinen que no
ha de prendre part en les decisions d’aquest òrgan de prevenció de riscos.

−

Quadrilla de seguretat

Estarà formada per un oficial i dos peons. El Contractista adjudicatari, queda
obligat a la formació d’aquestes persones en les normes de seguretat que
s’inclouen dins del Pla que origini aquest Estudi de Seguretat i Salut per a
garantir, dins de lo humanament possible, que realitzi el seu treball sense
accidents.

3.6.1.2. Formació i informació als treballadors
El Contractista adjudicatari està legalment obligat a formar en el mètode de
treball correcte a tot el personal al seu càrrec; és a dir, en el mètode de treball
segur; de tal manera que tots els treballadors d’aquesta obra hauran de tenir
coneixement dels riscos propis de la seva activitat laboral, així com de les
conductes a observar en determinades maniobres, de l’ús correcte de les
proteccions col·lectives i del dels equips de protecció individual necessaris per a
la seva protecció.
Pel mateix motiu, haurà d’exigir als subcontractistes que proporcionin als seus
treballadors la formació i informació necessàries, relacionades amb els treballs
que van a desenvolupar a l’obra.
Independentment de la formació que rebin de tipus convencional aquesta
informació específica se’ls donarà per escrit, utilitzant els textos que per a
aquesta finalitat s’incorporen a aquest Plec de Condicions Tècniques i
Particulars.
Per aquest motiu han de realitzar-se uns cursos de formació per als treballadors,
per a cobrir els següents objectius generals:
−

Divulgar els continguts preventius d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, una
vegada convertit en Pla de Seguretat i Salut aprovat.

−

Comprendre i acceptar la seva necessitat d’aplicació.

−

Crear entre els treballadors, un autèntic ambient de prevenció de riscos
laborals.
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Tant al cas del contractista com dels subcontractistes, la formació i informació
que hagin proporcionat als treballadors haurà de quedar certificada i arxivada per
a la seva constància i a efectes de presentació davant l’autoritat laboral
competent.
Per l’exposat, s’estableixen els següents criteris, per a que siguin desenvolupats
pel Pla de Seguretat i Salut:
1.

El Contractista adjudicatari subministrarà al seu Pla de Seguretat i Salut,
les dates en les que s’impartiran els cursos de formació en la prevenció de
riscos laborals, respectant els criteris que al respecte subministra aquest
Estudi de Seguretat i Salut, als seus apartats de “normes d’obligat
compliment".

2.

El Pla de Seguretat recollirà l’obligació de comunicar a temps als
treballadors, les normes d’obligat compliment i l’obligació de signar al
marge de l’original de l’esmentat document, l’oportú “rebut”. Amb aquesta
acció es compleixen dos objectius importants: formar de forma immediata i
deixar constància documental de que s’ha efectuat aquesta formació.

3.6.1.3. Normes d’acceptació de responsabilitats del personal de prevenció
1.

Les persones designades ho seran amb la seva expressa conformitat, una
vegada conegudes les responsabilitat i funcions que accepten i que en
síntesi es resumeixen en aquesta frase: “realitzar el seu treball el millor que
puguin, amb la màxima precaució i seguretat possibles, contra els seus
propis accidents". Tenen les mateixes responsabilitats de qualsevol altre
ciutadà, que treballi a l’obra; és a dir, com tots els espanyols, tenen la
mateixa obligació de complir amb la legislació vigent.

2.

El Pla de Seguretat i Salut, recollirà els següents documents per a que
siguin signats pels respectius interessats. Aquests documents tenen per
objecte revestir de l’autoritat necessària a les persones, que pel general no
estiguin acostumades a donar recomanacions de prevenció de riscos
laborals o no l’han fet mai. Es subministra a continuació per a això, un sol
document tipus, que el Contractista adjudicatari ha d’adaptar al seu Pla, a
les figures de: Encarregat de Seguretat i Salut, quadrilla de seguretat i per
al Tècnic de Seguretat en el seu cas.

Nom del lloc de treball de prevenció:
Data:
Activitats que ha d’acomplir:
Nom de l’interessat:
Aquest lloc de treball, compte amb tot el recolzament tècnic, de la Direcció Facultativa
de Seguretat i Salut, juntament amb el de la jefatura de l’obra.
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Signatures: La Direcció Facultativa de Seguretat i Salut. El cap d’obra. Accepto el
nomenament,
L’interessat.
Segell del Constructor adjudicatari:

3.

Aquests documents, es signaran per triplicat. L’original quedarà arxivat a
l’oficina de l’obra. La primera copia, es lliurarà signada i segellada en
original, a la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut; la tercera copia, es
lliurarà signada i segellada en original a l’interessat.

4.

Les persones designades, si no la tenen, hauran de rebre una formació en
prevenció de riscos laborals que s’ajusti a les funcions que van a
desenvolupar, segons estableix el Reglament dels Serveis de Prevenció.

3.6.2. Per activitats previstes

3.6.2.1. Cronograma del Pla de Seguretat i Salut
El Contractista adjudicatari, subministrarà al seu Pla de Seguretat i Salut, el
cronograma de complimentació de les llistes de control del nivell de seguretat de
l’obra. La forma de presentació preferida és la d’un gràfic coherent amb el que
mostra el Pla d’Execució de l’Obra subministrat en aquest Estudi de Seguretat i
Salut.

3.6.2.2. Llista de control de seguiment del Pla
Amb la finalitat de respectar al màxim la llibertat empresarial i la pròpia
organització dels treballs, s’admetran previ anàlisi d’operativitat, les llistes de
control que composi o tingui en ús comú el Contractista adjudicatari. El contingut
de les llistes de control serà coherent amb l’execució material de les proteccions
i amb el lliurament i ús dels equips de protecció individual.
Si el Contractista adjudicatari manca dels esmentats llistats o es veu
impossibilitat per a composar-lo, haurà de comunicar-ho immediatament desprès
de l’adjudicació de l’obra, a aquesta autoria de l’Estudi de Seguretat i Salut, amb
la finalitat de que el subministri els oportuns models per a la seva confecció i
implantació posterior en ella.
El Contractista adjudicatari, inclourà al seu Pla de Seguretat i Salut, el model del “parte
de lliurament d’equips de protecció individual" que tingui per costum utilitzar a les
seves obres. Si no ho posseeix haurà de composar-lo i presentar-lo a l’aprovació de
la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut. Contindrà com a mínim les següents
dades:
1. Número del parte
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2. Identificació del Contractista principal.
3. Empresa afectada pel control, sigui principal, subcontractista o autònom.
4. Nom del treballador que rep els equips de protecció individual.
5. Ofici o tasca que acompleix.
6. Categoria professional.
7. Llistat dels equips de protecció individual que rep el treballador.
8. Signatura del treballador que rep l’equip de protecció individual.
9. Signatura i segell de l’empresa principal.

Aquests partes estaran confeccionats per duplicat. L’original d’ells, quedarà
arxivat en poder de l’Encarregat de Seguretat i Salut, la copia es lliurarà a la
Direcció Facultativa de Seguretat i Salut.

3.6.2.2.1. Manteniment, canvis de posició, reparació i substitució de la protecció
col·lectiva i dels equips de protecció individual
El Contractista adjudicatari proposarà a la Direcció Facultativa de Seguretat i
Salut, dins del seu Pla de Seguretat i Salut, un “programa d’avaluació” del grau
de compliment del disposat al text d’aquest Plec de Condicions en matèria de
prevenció de riscos laborals, capaç de garantir l’existència de la protecció
decidida al lloc i temps previstos, la seva eficàcia preventiva real i el
manteniment, reparació i substitució, en el seu cas, de totes les proteccions que
s’ha decidit utilitzar. Aquest programa contindrà com a mínim:
1.

La metodologia a seguir segons el propi sistema de construcció del
Contractista adjudicatari.

2.

La freqüència de les observacions o dels controls que va a realitzar.

3.

Els itineraris per a les inspeccions plantejades.

4.

El personal que preveu utilitzar en aquestes tasques.

5.

L’informe anàlisi, de l’evolució dels controls efectuats.

No obstant l’escrit a l’apartat anterior, es reitera el contingut dels apartats Nº1 i 2
de l’índex d’aquest Plec de Condicions Tècniques i Particulars de Seguretat i
Salut.

3.6.2.2.2. Autorització d’ús de maquinària i d’eines
Està demostrat per l’experiència, que molts dels accidents de les obres ocorren
entre altres causes, pel voluntarisme mal entès, la falta d’experiència o de
formació ocupacional i la imperícia. Per a evitar en el possible aquestes
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situacions, s’implanta en aquesta obra l’obligació real d’estar autoritzat a utilitzar
una màquina o una determinada màquina-eina.
El Contractista adjudicatari, resta obligat a composar el següent document,
recollir-lo al seu Pla de Seguretat i posar-lo en pràctica:
DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ D’UTILITZACIÓ DE LES MÀQUINES I EINES
Data:
Nom de l’interessat que queda autoritzat:
Se l’autoritza l’ús de les següents màquines per estar capacitat per a elles:
Llista de màquines que pot usar:
Signatures: L’interessat. El Cap d’obra.
Segell del constructor adjudicatari.

Aquests documents es signaran per triplicat. L’original quedarà arxivat a l’oficina
de l’obra. La copia, es lliurarà signada i segellada en original a la Direcció
Facultativa de Seguretat i Salut; la tercera copia, es lliurarà signada i segellada
en original a l’interessat.

3.6.2.3. Accions a seguir en cas d’accident laboral
El Contractista adjudicatari crearà el sistema de primers auxilis per a actuar a
l’obra en cas de necessitat. Aquest sistema, que vindrà especificat al seu Pla de
Seguretat i Salut, consistirà, com a mínim en:
−

Designació d’un equip de primers auxilis amb personal ensinistrat per a això.

−

Dotació del material de farmaciola mínim per a aquests primers auxilis.
Aquesta dotació dependrà de la capacitat d’actuació del personal de primers
auxilis.

−

Definició del procediment per a la prestació dels primers auxilis i per a
l’evacuació de l’accidentat.
El Contractista adjudicatari resta obligat a recollir dins del seu Pla de
Seguretat i Salut els següents principis de socors:

1.

L’accidentat és el primer. Se l’atendrà d’immediat amb la finalitat d’evitar
l’agreujament o progressió de les lesions.

2.

En cas de caiguda des d’alçada o a diferent nivell i en el cas d’accident
elèctric, es suposarà sempre, que puguin existir lesions greus, en
conseqüència, s’extremaran les precaucions d’atenció primària en l’obra,
aplicant les tècniques especials per a la immobilització de l’accidentat fins
l’arribada de l’ambulància i de reanimació en el cas d’accident elèctric.
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3.

En cas de gravetat manifesta, s’evacuarà al ferit en llitera i ambulància;
s’evitaran en el possible segons el bon criteri de les persones que atenguin
primerament a l’accidentat, la utilització dels transports particulars, pel que
impliquen de risc i incomoditat per a l’accidentat.

4.

El Contractista adjudicatari comunicarà, a través del Pla de Seguretat i
Salut que redacti, la infraestructura sanitària pròpia, mancomunada o
contractada amb la que compte, per a garantir l’atenció correcta als
accidents i la seva més còmoda i segura evacuació d’aquesta obra.

5.

El Contractista adjudicatari comunicarà, a través del Pla de Seguretat i
Salut que redacti, el nom i direcció del centre assistencial més proper, previ
per a l’assistència sanitària dels accidentats, segons sigui la seva
organització.

6.

El Contractista adjudicatari, queda obligat a instal·lar una sèrie de rètols
amb caràcters visibles a 2 m de distància, en el que es subministri als
treballadors i resta de persones participants a l’obra, la informació
necessària per a conèixer el centre assistencial, la seva adreça, telèfons de
contacte, etc.; aquest rètol contindrà com mínim les dades del quadre
següent, amb una realització material que queda a la lliure disposició del
Contractista adjudicatari:

EN CAS D’ACCIDENT ACUDIR A:
Nom del centre assistencial:
Direcció:
Telèfon d’ambulàncies:
Telèfon d’urgències:
Telèfon d’informació hospitalària:

7.

Nom del dispensari més proper de la mútua
corresponent o del centre hospitalari concertat.
Direcció de l’ambulatori de la mútua corresponent
o del centre hospitalari concertat.
Telèfon del servei d’ambulàncies.
Telèfon de la mútua corresponent.

El Contractista adjudicatari instal·larà el rètol precedent de forma obligatòria
als següents llocs de l’obra: accés a l’obra en sí, a l’oficina d’obra, al
vestuari lavabo del personal, al menjador i en tamany full DIN A4 i a l’interior
de cada maletí farmaciola de primers auxilis. Aquesta obligatorietat es
considera una condició fonamental per a aconseguir l’eficàcia de
l’assistència sanitària en cas d’accident laboral.

Amb referència a l’itinerari, el Contractista adjudicatari queda obligat a incloure
al seu Pla de Seguretat i Salut, un itinerari recomanat per a evacuar als possibles
accidentats, amb la finalitat d’evitar errors en situacions límit que poguessin
agreujar les possibles lesions de l’accidentat.
El Contractista adjudicatari també queda obligat a realitzar les accions i
comunicacions que es recullen al quadre explicatiu informatiu següent, que es
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consideren accions clau per a un millor anàlisi de la prevenció decidida i la seva
eficàcia:
COMUNICACIONS IMMEDIATES EN CAS D’ACCIDENT LABORAL.
El Contractista adjudicatari inclourà, al seu Pla de Seguretat i Salut, la següent obligació de
comunicació immediata dels accidents laborals:
Accidents de tipus lleu.
A la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut: de tots i cadascun d’ells, amb la finalitat
d’investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes.
A l’Autoritat Laboral: a les formes que estableix la legislació vigent en matèria d’accidents
laborals.
Accidents de tipus greu.
A la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut: de forma immediata, amb la finalitat d’investigar
les seves causes i adoptar les correccions oportunes.
A l’Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d’accidents
laborals.
Accidents mortals.
Al jutjat de guàrdia: per a que pugui procedir-se a l’aixecament del cadàver i a les
investigacions judicials.
A la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut: de forma immediata, amb la finalitat d’investigar
les seves causes i adoptar les correccions oportunes.
A l’Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d’accidents
laborals.

Amb la finalitat d’informar a l’obra de les seves obligacions administratives en
cas d’accident laboral, el Contractista adjudicatari queda obligat a recollir al seu
Pla de Seguretat i Salut, una relació de les actuacions administratives a les que
està legalment obligat.
Per últim el Contractista tindrà a l’obra i als llocs assenyalats als plànols, un
maletí farmaciola de primers auxilis, contenint tots els articles que s’especifiquen
a continuació:
Aigua oxigenada; alcohol de 96 graus; tintura de iode; "mercurocrom" o
"cristalmina"; amoníac; gasa estèril; cotó hidrófil estèril; esparadrap antial·lèrgic;
torniquets antihemorràgics; bossa per a aigua o gel; guants esterilitzats;
termòmetre clínic i apòsits autoadhesius.
Aquesta dotació podrà augmentar-se amb material més específic, sempre que
existeixi en l’obra personal capacitat per al seu ús i administració.

3.6.2.4. Llibre d’ordres
Les ordres de seguretat i salut, les donarà la Direcció Facultativa de Seguretat i
Salut, mitjançant la utilització del “Llibre d’Ordres i Assistències” de l’obra. Les
anotacions així exposades, tenen rang d’ordres o comentaris necessaris
d’execució d’obra i en conseqüència hauran de ser respectades pel Contractista
adjudicatari de l’obra.
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3.6.2.5. Llibre d’incidències
Estarà sempre a l’obra i el seu ús i control es realitzarà en funció de l’establert a
l’article 13 del R.D. 1627/1997.
3.6.3. Pels mitjans auxiliars, maquinària i eines

L’autoria de l’Estudi de Seguretat i Salut, per a avaluar les alternatives
proposades pel contractista adjudicatari al seu Pla de Seguretat i Salut, utilitzarà
els següents criteris tècnics.

3.6.3.1. Respecte a la protecció col·lectiva
−

El muntatge, manteniment, canvis de posició i retirada d’una proposta
alternativa, no tindran més riscos o de major entitat, que els que te la solució
d’un risc decidida a aquest treball.

−

La proposta alternativa, no exigirà fer un major número de maniobres que les
exigides per la que pretén substituir; es considera que: a major número de
maniobres, major quantitat de riscos.

−

No pot ser substituïda per equips de protecció individual.

−

No augmentarà els costos econòmics previstos.

−

No implicarà un augment del termini d’execució d’obra.

−

No serà de qualitat inferior a la prevista en aquest Estudi de Seguretat i Salut.

−

Les solucions previstes en aquest Estudi de Seguretat, que estiguin
comercialitzades amb garanties de bon funcionament, no podran ser
substituïdes per altres de tipus artesanat, (fabricades en taller o en l’obra),
excepte que aquestes es justifiquin mitjançant un càlcul exprés, la seva
representació en plànols tècnics i la signatura d’un tècnic competent.

3.6.3.2. Respecte als equips de protecció individual
−

Les propostes alternatives no seran d’inferior qualitat a les previstes en
aquest Estudi de Seguretat.

−

No augmentaran els costos econòmics previstos, excepte si s’efectua la
presentació d’una completa justificació tècnica, que raoni la necessitat d’un
augment de la qualitat decidida en aquest Estudi de Seguretat.

3.6.3.3. Respecte a altres assumptes
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−

El PSS, ha de contestar fidelment a totes les obligacions contingudes en
aquest Estudi de Seguretat i Salut.

−

El PSS, reproduirà l’estructura d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, amb la
finalitat d’abreujar en tot el possible, el temps necessari per a realitzar la seva
anàlisi i procedir als tràmits d’aprovació.

−

El PSS, subministrarà el "PEO” que proposa al Contractista adjudicatari com
a conseqüència de l’oferta d’adjudicació de l’obra, contenint com a mínim,
totes les dades que conté el d’aquest Estudi de Seguretat i Salut.

3.6.4. Prevenció d’incendis en obra

3.6.4.1. Amidament de les partides de Seguretat i Salut
Els amidaments dels components i equips de seguretat es realitzaran en l’obra,
mitjançant l’aplicació de les unitats físiques i patrons, que les defineixen, és a dir:
m, m2, m3, l, Ut, i h. No s’admetran altres suposats.
L’amidament dels equips de protecció individual utilitzats, es realitzaran
mitjançant l’anàlisi de la veracitat dels partes de lliurament definits a aquest Plec
de Condicions Tècniques i Particulars, juntament amb el control de l’apilament
dels equips retirats per ús, caducitat o trencament.
No s’admetran els amidaments de proteccions col·lectives, equips i components
de seguretat, de qualitats inferiors a les definides en aquest Plec de Condicions.

3.6.4.2. Certificació de les partides de Seguretat i Salut
La certificació del pressupost de seguretat de l’obra, està subjecta a les normes
de certificació, que han d’aplicar-se a la resta de les partides pressupostaries del
projecte d’execució, segons el contracte de construcció signat entre la Propietat
i el Contractista adjudicatari. Aquestes partides a les que ens referim, són part
integrant del projecte d’execució per definició expressa de la legislació vigent.

3.6.4.3. Sancions econòmiques cap el contractista
S’hauran d’incloure en aquest apartat les mateixes sancions que per
incompliment de qualitat, vici ocult i retard, es troben contingudes a les bases del
concurs de l’obra o al contracte d’adjudicació de l’obra.
Les imposarà la Propietat al Contractista adjudicatari per incompliments del
contingut del Pla de Seguretat i Salut aprovat.
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Barcelona, Abril de 2022,

Ramon Font Arnedo
Enginyer de camins, canals i ports
CIAE INGENIEROS S.L.
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3.7. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

B-

MATERIALS

B0 -

MATERIALS BÀSICS

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0DZ MATERIALS
APUNTALAMENTS

AUXILIARS

PER

A

ENCOFRATS

I

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la
protecció dels espais de treball a les bastides i els encofrats.
S'han considerat els següents elements:
- Tensors per a encofrats de fusta
- Grapes per a encofrats metàl·lics
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats
metàl·lics
- Desencofrants
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres
o de cassetons recuperables
- Bastides metàl·liques
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports,
etc.
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes,
suports, etc.
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi
l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la
seva capacitat portant.
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de
les toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions
perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a
conseqüència del procès de formigonament i, especialment, per les pressions
del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la
resistència suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el
desencofrat o desenmotllat.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el
formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control,
conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els
àlcalis del ciment
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.
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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.
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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.

_______________________________________________________________

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,B1421110,B1432012,B145A002,B1487350,B1483132.
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 amenaç ar 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:
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- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament
destinats a protegir la salut o la integritat fí sica 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 conseqüè ncies
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’absè ncia 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 innecessà ries.
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 sò lida, 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
calorí fiques 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 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
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- Han de ser d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ú s 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 aï llant 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 asbè stics 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 poliester 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, o ndulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no
menys del 89% de les radiacions incidents.
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- 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 sedà s, 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, pels 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, mà negues,
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 caracterí stiques o riscos del treball a
realitzar.
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú,
neoprè o matèries plà stiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge
màxim pel 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'ú s 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 partí cules 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:
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- 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 pel 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 TREBALL A LA INTEMPÈRIE:
Els equips protectors integral pel 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’empra ment
previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i
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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 eficàcia 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.
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- 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.
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 calç at 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
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- 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:
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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.
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.
100

PROJECTE CONSTRUCTIU PER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DEL MIG A TAVÈRNOLES

______________________________________________________________

B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES,
IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES
B1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT
B1Z0 -

MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B1Z0B700,B1Z0D230.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs,
o sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una
planta legalment autoritzada per al tractament d’aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
- De pedra calcària
- De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on
s’han d’obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregué s
convenients o que li fossin requerits pel Director d’Obra, entre d’altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri,
obligarien a un control massa freqü ent dels materials que se n’extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la
que estableixi explícitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color mé s clar que el patró
Contingut de terrossos d’argila (UNE 7133): <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s’utilitzaran à rids procedents
de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix,
compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les
contemplades a la EHE
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Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l’ article 28 de la
EHE. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència
elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural,
complint una sè rie de requisits:
- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d’argila per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d’argila per a un formigó amb 100% d’àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d’aigua per a un formigó amb més del 20% d’àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles: <= 40
- Continguts màxims d’impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en
l’article 28 de la EHE.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d’àrid fi que s’ utilitzen
per a la confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomí
tic; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes
específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 17441): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN
1744-1): <= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui
sotmès a una classe d’ exposició H o F, i l’àrid fi tingui una absorció d’aigua >1%:
<= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
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- Per formigons d’alta resistència: < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó.
Per a comprovar-ho, s’ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogrà fic, per a
obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d’aquest
estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali – sílice o àlcali – silicat, s’ha
de realitzar l’assaig descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat
potencial és àlcali – carbonat, s’ha de realitzar l’ assaig descrit a la UNE 146.507
EX Part 2.
La corba granulomètrica de l’àrid fi, ha d’estar compresa dins del fus següent:
┌─────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────┐
│
│
Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos
│
│
Límits
│─────────────────────────────────────────────────
──────────────────│
│
│ 4 mm │ 2 mm │ 1 mm │ 0,5 mm │ 0,25 mm │ 0,125 mm │ 0,063
mm │
│────────│────────│────────│────────│────────│────
─────│──────────│──────────│
│Superior│ 0 │ 4 │ 16 │ 40 │ 70 │ 77 │ (1) │
│────────│────────│────────│────────│────────│────
─────│──────────│──────────│
│Inferior│ 15 │ 38 │ 60 │ 82 │ 94 │ 100 │ 100 │
└─────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────┘
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l’àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,
IV o alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b
o cap classe específica d'exposició: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 70
- Resta de casos: >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV
o alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes
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- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o
cap classe específica d'exposició: <= 16% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83-130):
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <=
0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
┌─────────────────────────────────────────────────
┐
│ Tamís │ Percentatge en │ Condicions │
│ UNE 7-050 │ pes que passa │
│
│ mm
│ pel tamís │
│
│───────────│──────────────────│──────────────────
│
│ 5,00 │
A
│
A = 100 │
│ 2,50 │
B
│ 60 <= B <= 100 │
│ 1,25 │
C
│ 30 <= C <= 100 │
│ 0,63 │
D
│ 15 <= D <= 70 │
│ 0,32 │
E
│ 5 <= E <= 50 │
│ 0,16 │
F
│ 0 <= F <= 30 │
│ 0,08 │
G
│ 0 <= G <= 15 │
│───────────│──────────────────│──────────────────
│
│ Altres │
│ C - D <= 50 │
│ condi- │
│ D - E <= 50 │
│ cions │
│ C - E <= 70 │
└─────────────────────────────────────────────────
┘
Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials: <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d’ una planta autoritzada legalment per al tractament
de residus de la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració
física o quí mica sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es
puguin donar al lloc d’utilització.
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin causar danys a
estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d’aigua.
S’ha considerat que l’ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d’aquesta, es requereix l’acceptació expressa
de la direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que
es compleixen les condicions requerides per l’us al que es pretén destinar.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:

104

PROJECTE CONSTRUCTIU PER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DEL MIG A TAVÈRNOLES

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves
condicions.
Cada remesa de sorra s’ ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s’han d’emmagatzemar per separat.
Els àrids s’han d’emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la
contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu
transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de
temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l’apilament dels àrids.
Les sorres d’altres tipus s’han d’emmagatzemar per separat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica
DB-SE-F.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE
DE RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L’entrega de granulat a l’obra ha
d’anar acompanyada d’un full de
subministrament proporcionat per el subministrador, en el que hi han de constar
com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d’autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l’àrid segons l’article 28.2 de la EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
105

PROJECTE CONSTRUCTIU PER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DEL MIG A TAVÈRNOLES

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les
toleràncies de l’àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa
l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de
Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. *
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat,
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis,
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control
de la Producció en Fàbrica
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat,
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat
membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de
Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. *
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la
Directiva 93/68CE i ha d’estar visible sobre el producte o sobre etiqueta,
embalatge o documentació comercial i ha d’anar acompanyat de la següent
informació:
- Número d’identificació de l’organisme de certificació
- Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d’indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d’emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l’exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi à
rids que no compleixen amb l’article 28.4.1.
L’àrid reciclat ha d’incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l’àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d’impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
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OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació
de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del
marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte
i de l’article 28 de la EHE.
En el cas d’àrids d’autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d’aportar
un certificat d’assaig, de com a màxim tres mesos d’ antiguitat, realitzat en un
laboratori de control dels contemplats en l’article 78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui
el compliment de les especificacions de l’àrid subministrat respecte l’article 28 de
la EHE.
La DF ha de pode r valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no
disposar de suficient informació, podrà determinar l’execució de comprovacions
mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a
poder ser, abans del subministra de l’à rid, per comprovar la idoneïtat per a la
seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs
següents per a verificar la conformitat de les especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d’argila (UNE 7133).
- Material retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un
líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut de Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d’identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s’hagi realitzat l’ apilament, s’ha de realitzar una inspecció visual, i si es
considera necessari, s’han de prendre mostres per realitzar els assaigs
corresponents.
S’ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i
quan mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ
DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D’INCOMPLIMENT:
No s’ha d’acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades
al plec de condicions. Si la granulometria no s’ajusta a la utilitzada per a
l’establiment de les dosificacions aprovades, s’haura n de projectar i aprovar
noves fórmules de treball.
No s’han d’utilitzar àrids fins els quals l’ equivalent de sorra sigui inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe
específica d’exposició
- 75, en la resta de casos
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En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de
roques dolomí tiques que no compleixin l’especificació de l’equivalent de sorra,
s’han de poder acceptar si l’assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix
el segü ent:
- Per a obres amb classe general d’exposició I, IIa o IIb (i sense classe
específica): <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes
de la presència d’argila en els fins, s’ha de poder realitzar un assaig de rajos X
per a la seva detecció i identificació: s’ha de poder utilitzar l’àrid fi si les argiles
són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són
les mateixes que les d’un que tingui els mateixos components però sense els
fins.
S’han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o
escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d’ú s no
estructural.
_______________________________________________________________

B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES,
IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES
B1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT
B1Z4 MATERIALES
SEGURETAT I SALUT

AUXILIARS

D'ESTRUCTURES

PER

A

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B1Z4501A.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i
tallats a mida o treballats a taller.
S'han considerat els tipus següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN,
d'acer S275JR , S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN
10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat , rectangular
o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons
UNE-EN 10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o
rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular
d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1
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- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JR
C, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils d’acer laminat en calent, en planxa, d’acer amb resistència millorada a
la corrosió atmosfè rica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Amb soldadura
- Amb cargols
S’han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils
d’acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica):
- Una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta
utilització.
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques
mecàniques i tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions
i planxes, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques
de subministrament següents:
- Perfils d’acer laminat en calent: UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2
- Perfils d’acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió
atmosfèrica: UNE-EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades
a les següents normes:
- Perfil IPN: UNE-EN 10024
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM: UNE-EN 10034
- Perfil UPN: UNE-EN 10279
- Perfil L i LD: UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2
- Perfil T: UNE-EN 10055
- Rodó: UNE-EN 10060
- Quadrat: UNE-EN 10059
- Rectangular: UNE-EN 10058
- Planxa: EN 10029 o UNE-EN 10051
PERFILS FORADATS:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques
mecàniques i tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix
les determinacions de les normes de condicions tè cniques de subministrament
següents:
- Perfils foradats d’acer laminat en calent: UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-1
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents
normes:
- Perfils foradats d’acer laminat en calent: UNE-EN 10210-2
- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-2
PERFILS CONFORMATS EN FRED:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques
mecàniques i tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions,
compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de
subministrament del producte de partida.
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Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les
especificacions de la norma UNE-EN 10162.
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:
El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al
procediment de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a
les del material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la
corrosió del material d’aportació ha de ser equivalent a la del material base.
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades só n:
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors
Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat
i qualificats segons la UNE-EN 287-1.
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar
són adequades al procé s de soldadura i que estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui
afectar negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de
soldatge. S’han de mantenir seques i lliures de condensacions.
S’ha d’evitar la projecció d’espurnes erràtiques de l’arc. Si es produeix s’ha de
sanejar la superfície d’acer.
S’ha d’evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s’ha d’eliminar.
Els components a soldar han d’estar correctament col·locats i fixos en la seva
posició mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que
les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s’han
d’introduir soldadures addicionals.
L’armat dels components estructurals s’ha de fer de manera que les dimensions
finals estiguin dintre de les toleràncies establertes.
Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions
generals. S’han d’eliminar totes les soldadures de punteig que no s’incorporin a
les soldadures finals.
Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir
un enduriment de la zona tèrmicament afectada s’ha de considerar la utilització
del precalentament. Aquest s’ha d’ estendre 75 mm en cada component del
metall base.
No s’ha d’ accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Els defectes de soldadura no s’han de tapar amb soldadures posteriors. S’han
d’eliminar de cada passada abans de fer la següent.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar
l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall.
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L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits
establerts a l’apartat 10.3.4 del DB-SE A i l’article 77 de la EAE per a obres
d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del PG3 i l’article 77 de la EAE per a
obres d’enginyeria civil.
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet
l’oxitall manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i
si s’eliminin les restes d’escòria.
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor
siderúrgic. El doblat o conformat no s’ha de fer durant l’interval de calor blau
(250ºC a 380ºC).
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma
del producte. No s’admeten les martellades.
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim
de 5 mm.
Toleràncies de fabricació:
- En obres d’edificació: Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d’enginyeria civil: Límits establerts a l’article 640.12 del PG3
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:
S’utilitzaran cargols normalitzats d’acord a les normes recollides a la taula 29.2.b
de la EAE
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols
hexagonals d’injecció s’han d’ utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i
han de complir els requisits addicionals establerts a l’article 29.2 de la EAE.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de
corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols
s’utilitzin com a calibrats.
Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella.
Entre la superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l’espiga
ha d’haver, com a mínim:
- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes
i netes.
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota
del cap del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari
utilitzar volanderes. Si s’utilitzen han d’anar sota el cap dels cargols, han de ser
aixamfranades i el xamfrà ha d’ estar situat en direcció al cap del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar
col·locades de la forma següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l’element que gira
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Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un
altre procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent.
Es permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els
requisits establerts a l’apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d’edificació o els
establerts a l’apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els
forats que travessin dues o més peces.
Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la
perforació o punxonatge de dos forats i posterior oxitall.
Despré s de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves.
Els cargols i les femelles no s’han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec
de condicions tècniques p articulars.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la
immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.
Les femelles s’ han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui
visible després del muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es)
s’ha de collar fins arribar al “collat a tocar” sense sobretesar els cargols. En
grups de cargols aquest procés s’ha de fer progressivament començant pels
cargols situats al centre. Si és necessari s’han de fer cicles addicionals de collat
.
Abans de començ ar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar
d’acord amb el que s’ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el
pretesat sigui uniforme s’han de fer cicles addicionals de collat.
S’han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que
després de collats fins al pretesat mínim, s’afluixin.
El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments
següents:
- Mètode de la clau dinamomètrica.
- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet
l’oxitall manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i
si s’eliminin les restes d’escòria.
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor
siderúrgic. El doblat o conformat no s’ha de fer durant l’interval de calor blau
(250ºC a 380ºC).
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma
del producte. No s’admeten les martellades.
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim
de 5 mm.
Toleràncies de fabricació:
- En obres d’edificació: Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d’enginyeria civil: Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
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La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les
superfícies de la peça.
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.
Abans d’ aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar
preparades adequadament d’acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNEEN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.
Prèviament al pintat s’ha de comprovar que les superfícies compleixen els
requisits donats pel fabricant per al producte a aplicar.
La pintura d’ emprimació s’ha d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant.
No s’utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps d’enduriment després
de l’obertura del recipient.
Si s’aplica mé s d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent.
Després de l’ aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de
l’acumulació d’aigua durant un cert temps.
No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la
soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar.
Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat
prèviament l’escòria.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no
s’ha de tractar fins que no s’hagi inspeccionat la unió.
PERFILS GALVANITZATS:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
L a galvanització s’ha de fer d’acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNEEN ISO 1461, segons correspongui.
S’han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la
galvanització.
Si el component prefabricat té espais tancats s’han de disposar forats de
ventilació o purga.
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb
pintura anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no
previstos.
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense
contacte directe amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no
s'alterin les seves condicions.
No s’han d’ utilitzar si s’ha superat la vida útil en magatzem especificada pel
fabricant.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa
de la DF
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Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para
estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas generales de suministro.
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para
estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de los aceros
estructurales no aleados.
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente,
de acero no aleado de grano fino. Parte I: condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío
de acero no aleado y de grano fino.Parte 1:Condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones
técnicas de suministro. Tolerancias dimensionales y de la sección transversal.
OBRES D’EDIFICACIÓ:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de
Acero Estructural (EAE).
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas
generales y reglas para edificación.
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de
Acero Estructural (EAE).
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de
Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Acero.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN
PERFILS D’ACER LAMINAT I PERFILS D’ACER BUITS:
Cada producte ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent
informació:
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant
la seva designació abreujada
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d’inspecció
per colades) i, si és aplicable, la mostra
- El nom del fabricant o la seva marca comercial
- La marca de l’organisme de control extern (quan sigui aplicable)
- 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
La marca ha d’estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada
producte o en la secció transversal de tall.
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s’ha de fer amb una
etiqueta adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix.
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT:
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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 ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall
i formigó:
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control
de la Producció en Fàbrica
El símbol normalitzat CE (d’acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar
sobre el producte acompanyat per:
- El número d’identificació de l’organisme de certificació
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant
- Les dues ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica
(si és procedent)
- Referència a la norma EN 10025-1
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:
- Designació del producte d’acord amb la norma corresponent de toleràncies
dimensionals, segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1
- Designació del producte d’acord amb l’apartat 4.2 de les normes EN 100252 a EN 10025-6
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN
PERFILS D’ACER CONFORMATS:
Han d’anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i
indeleble que contingui la següent informació:
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny
- Tipus i qualitat de l’acer
- Referència que indiqui que els perfils s’han fabricat i assajat segons UNE-EN
10162; si es requereix, el marcatge CE
- Nom o logotipus del fabricant
- Codi de producció
- Identificació del laboratori d’assaigs extern (quan sigui aplicable)
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti
amb un text clar
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN
PERFILS FORADATS:
Cada perfil ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent
informació:
- La designació abreujada
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant
- En el cas d’inspecció i assaigs específics, un número d’identificació, per
exemple el número de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat
de subministrament i el document corresponent (ú nicament aplicable als perfils
foradats conformats en fred)
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una
etiqueta adherida al paquet.
OPERACIONS DE CONTROL:
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El control de recepció de material verificarà que les característiques dels
materials són coincidents amb l’establert en la DT. Aquest control ha de complir
l’especificat en l’apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i e
tiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fí
sica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides,
inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d’aportar-ne la documentació
corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d’una marca
legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà
prescindir dels assaigs de control de recepció de les caracterí stiques del material
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels
assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà
sol· licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les
característiques geomètriques com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes.
El subministrament del material es realitzarà amb la inspecció requerida (UNEEN 10204).
A efectes de control d’apilament, la unitat d’inspecció ha de complir les següents
condicions:
- Correspondència en el mateix tipus i grau d’acer
- Procedència de fabricant
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:
- Sèrie lleugera: e <= 16 mm
- Sèrie mitja: 16 mm <= e <= 40 mm
- Sèrie pesada: e > 40 mm
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s’ ha de fer les
comprovacions següents:
- Les unitats d’inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de
20 t per lot.
- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:
- Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019)
- Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029)
- Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1)
- Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014)
- En una mostra d’acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents
assaigs:
- Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027)
- Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028)
- Assaig a flexió pel xoc d’una proveta de planxa d’acer (UNE 7475-1)
- Determinació de la duresa brinell d’una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1)
- En una mostra de perfils d’acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els
següents assaigs:
- Assaig d’aixafada (UNE-EN ISO 8492)
- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment
(UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 2178).
OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:
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Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.
Abans de començar l’obra, i sempre que es canviï el tipus de material
d’aportació:
- Preparació d’una proveta mecanitzada, soldades amb el material d’aportació
previst, i assaig a tracció ( UNE-EN ISO 15792-2). Abans d’aquest assaig, es
realitzarà una radiografia de la soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de
constatar que el cordó està totalment ple de material d’aportació.
- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres pels assaigs químics es prendran de la unitat d’inspecció segons
els criteris establerts a la norma UNE-EN ISO 14284.
En perfils laminats i conformats les mostres pels assaigs mecànics es prendran
segons els criteris establerts en les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les
localitzacions de les mostres seguiran els criteris establerts en l’annex A de la
UNE EN 10025-1.
Per la preparació de les provetes s’ aplicaran els requisits establerts a la UNEEN ISO 377.
Per la preparació de provetes per assaig de tracció s’ aplicarà la UNE-EN 100021.
En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc
(resiliència) s’aplicarà la UNE 10045-1. També son d’aplicació els següents
requeriments:
- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm
- Gruix nominal <= 12 mm: l’ample mínim de la proveta serà de 5 mm
Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin
els productes originals, així com la seva localització i orientació del producte.
Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a
la norma UNE-EN 10219-1 seguint els parametres de la taula D.1
INTERPRETACIÓ
DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D’INCOMPLIMENT:
No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i
no vagin marcats adequadament.
Si els resultats de tots els assaigs de recepció d’ un lot acompleixen el prescrit,
aquest és acceptable.
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s’ha observat en el corresponent
assaig alguna anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització
de la proveta, irregular funcionament de la maquinaria d’assaig...) l’assaig es
considerarà nul i caldrà repetir-lo correctament amb una nova proveta.
Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es
realitzaran 2 contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de
dues peces diferents del lot que s’està assajant. Si ambdós resultats (dels
contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat d’inspecció serà acceptable, en cas
contrari es rebutjarà.
Quan es sobrepassi alguna de les tolerà ncies especificades en algun control
geomètric, es rebutjarà la peça incorrecta. A més a més, s’augmentarà el control,
en l’apartat incomplet, fins a un 20% d’ unitats. Si encara es troben irregularitats,
es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 %
de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.
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INTERPRETACIÓ
DE
RESULTATS
I
ACTUACIONS
EN
CAS
D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES:
El material d’aportació complirà les condicions mecàniques indicades.
En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora
de la zona d’influència de la soldadura.
_______________________________________________________________

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

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.
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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.
_______________________________________________________________

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
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.
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Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.
_______________________________________________________________

BB -

MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBBAF007,BBBAD007.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades,
proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el
treball mitjanç ant un senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o
acústic, una comunicació verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi.
CONDICIONS GENERALS:
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l’atenció
sobre la circumstà ncia a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per
part del destinatari. La seva finalitat és la d’indicar les relacions causa-efecte
entre el medi ambient de treball i la persona.
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs,
podem classificar-la de la següent forma:
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de
provocar un perill.
- Senyal d’advertència: Un senyal que adverteix d’un risc o perill.
- Senyal d’obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat.
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions
relatives a les sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de
salvament.
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les
anteriors.
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d’una forma
geomètrica, de colors i d’un símbol o pictograma, proporciona una determinada
informació, la visibilitat de la qual està assegurada per una il·luminació de
suficient intensitat.
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó
i que facilita informacions complementàries.
- Color de seguretat: Un color al qual s’atribueix una significació determinada en
relació amb la seguretat i salut en el treball.
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un
comportament determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre
una superfície lluminosa.
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- Senyal complementària de “risc permanent”: Bandes obliqües (60º) grogues i
negres (al 50%) en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de
descàrrega i parts sortints d’equips mòbils.
ELECCIÓ:
Les condicions bàsiques d’eficàcia en l’elecció del tipus de senyalització de
seguretat a utilitzar s’ han de centrar en:
- Atraure l’atenció del destinatari.
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació.
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com
actuar.
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s’ha indicat.
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps
inferior al necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill.
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat
estan especificades a l’Annex VII del RD 485/1997, de 14 d’abril, amb els
següents epígrafs de referència:
- Riscos, prohibicions i obligacions.
- Riscos de caigudes, xocs i cops.
- Vies de circulació.
- Canonades, recipients i àrees d’emmagatzematge de substàncies i
preparats perillosos.
- Equips de protecció contra incendis.
- Mitjans i equips de salvament i socors.
- Situacions d’emergència.
- Maniobres perilloses.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant
i la DGT.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures
compreses entre 15 i 25 ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant
de recepció i rebut, per un responsable delegat per l’empresa.
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast
prematur per l’ú s, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb
independència que hagin estat o no utilitzades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
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Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia
de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado
de sustancias peligrosas.
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa,
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario.
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones
industriales
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombremàquina, el marcado y la identificación. Principios de codificación para
dispositivos indicadores y actuadores.
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las
máquinas. Parte 1: Requisitos generales.
_______________________________________________________________

BB -

MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BBC - ABALISAMENT
BBC1 -

ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBC1D000,BBC1A000.
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
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- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d’aigua de llast
- Fita
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 climà tiques 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.
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.
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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·locació en posició vertical.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA:
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: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa,
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos
luminosos de advertencia de peligro y balizamiento.
_______________________________________________________________

BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE
SEGURETAT
BM3 - EXTINTORS
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BM31 -

EXTINTORS

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
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: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
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.
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de
1997, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los estados miembros
sobre Equipos a Presion.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
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
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- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l’extintor
- Instruccions d’utilització
- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes
al Reglament d’Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials
emprats.
- Sol·licitar a l’ empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la
instal·lació s’ha executat segons normatives d’aplicació.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de l’emmagatzematge d’extintors en obra fins a la seva col·locació.
- Control final d’identificació de material i lloc d’emplaç ament
- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte,
s’ha de verificar:
- Aprovació de tipus per la Direcció General d’Indústries siderometal·lúrgiques
i la placa de timbre de la Delegació o els Serveis Territorials Autònoms
d’Indústria.
- Dades placa de disseny :
- Pressió màxima de servei (disseny)
- nº placa
- Data 1a Prova i successives
- Dades etiqueta de característiques:
- Nom del fabricant importador
- Temperatura màxima i mínima de servei
- Productes continguts i quantitat d’equips
- Eficàcia de l’extintor (Norma UNE 23110)
- Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar
- Instruccions funcionament
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra.
INTERPRETACIÓ
DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D’INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de
les especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s’ha contractat
amb l’empresa instal·ladora, s’ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la
substitució total o parcial del material rebut.
_______________________________________________________________

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQU D'OBRA

EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS

BQU1 -

MÒDULS PREFABRICATS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQU1H110.
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 caracterí
stiques 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
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- 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
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: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat 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 NTEIFF/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
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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 D'OBRA

EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS

BQU2 D'OBRA

MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQU2GF00.
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:
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.
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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: 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 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
_______________________________________________________________

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,H1421110,H1432012,H145A002,H1487350,H1483132.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o
diversos riscos que puguin amenaç ar 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 fí sica 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 pre vistos 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
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- 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 só n 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.
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 m entre 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 ú s, 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 mà quines, 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 llaç os, 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 mitjanç ant la utilització d'ulleres,
pantalles transparents o viseres.
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats :
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- 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'ú s 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 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 asbè stics 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
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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 sedà s, 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 à rea 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 industri als alimentats amb gas,
quan puguin existir riscos d’intoxicació per gas o de 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.
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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, mà negues,
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 caracterí stiques o riscos del treball a
realitzar.
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú,
neoprè o matèries plà stiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge
màxim pel 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 del s 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
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- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n rà pid 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 mecà nica 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 elè ctric, 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’alç ada, 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 segü ents condicions:
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llenç aran quan tinguin talls,
esquerdes o filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel 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 dià metre 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 dià metre
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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 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’orientarse 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 pel cos davant de les inclemè ncies
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 é s 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
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- 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 dielè ctriques, 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 du rant 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
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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_______________________________________________________________

H1 -

PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL

H15 - PROTECCIONS COL·LECTIVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
H153A9F1,H152KBD1,H15Z1004.
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 solidà ria, 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
bé ns 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
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- 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
- 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 desplaçarse 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 mò bils 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 perí metre 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.
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- 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 sò lidament 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 de 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.
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.
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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 necessà ries 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 alç ada 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 du rant 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 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las
disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas.
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 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la
directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas.
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
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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:
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.
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_______________________________________________________________
HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL
HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
HBBAF007.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades,
proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el
treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un color, segons procedeixi.
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ:
Principis generals:
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents
principis generals:
- La senyalització mai no elimina el risc.
- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i
protecció per part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall.
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de
senyalització.
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui
ho rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva.
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ:
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb
els establerts en el RD 485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint,
obligant o informant en els llocs en què realment es necessiti, i solament en
aquests.
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una
possibilitat, hauran de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al
seu peu (senyal addicional), indicatives del seus respectius continguts.
S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l’angle visual dels
seus destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat
immediata del risc o objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’ un risc general, en
l’accés a la zona de risc.
L’emplaçament del senyal serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment
visible.
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol
general enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a
l’entrada de l’obra, té únicament la consideració de plafó indicatiu.
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el
seu emplaçament.
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
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forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’ establert
en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització,
Abalisament i Defensa per a circulació vial.
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas
dels senyals “SENTIT PROHIBIT” i “SENTIT OBLIGATORI” en calçades
divergents, que podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura.
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix
de la via, mai inclinats.
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc.
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en
el Codi de Circulació.
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a
intervals d’1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible.
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’esplanada de la
carretera, es composarà, com a mínim, dels següents elements:
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18)
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’esplanada
La placa “OBRES” haurà d’estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250
m de la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del
número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i
barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se totalment, si no queda cap
obstacle en la calçada.
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se,
segons les circumstàncies, els següents elements:
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de
la màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR
– 301). El primer senyal de limitació pot situar-se prè viament a la de perill
“OBRES”
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR
– 5, TR – 6, TR – 305)
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401).
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada.
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a
50 km a la resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu,
que podrà rebaixar-se a 40 km/h.
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents
sistemes:
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular,
amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca.
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els
senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota:
El sistema de “testimoni” està totalment proscrit.
- Mitjançant semàfor regulador.
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu,
durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden
utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà
la desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció
obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una a lineació recta, l’angle de
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la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat
permesa en el tram.
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant
i la DGT.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures
compreses entre 15 i 25 ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant
de recepció i rebut, per un responsable delegat per l’empresa.
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast
prematur per l’ú s, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb
independència que hagin estat o no utilitzades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE
SENYALITZACIÓ MÒBIL:
Unitat de quantitat instal·lada a l’obra d'acord amb la DT.
SUPORT RECTANGULAR D’ACER:
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia
de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado
de sustancias peligrosas.
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa,
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso.
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados.
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombremàquina, el marcado y la identificación. Principios de codificación para
dispositivos indicadores y actuadores.
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las
máquinas. Parte 1: Requisitos generales.
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_______________________________________________________________
HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL
HBC -

ABALISAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
HBC1D081,HBC1A081.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
L’ abalisament consisteix en la delimitació d’una zona a fi d’acotar uns límits que
no es desitja que siguin ultrapassats.
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ:
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents
principis generals:
- L’aba lisament mai no elimina el risc
- Un correcte abalisament no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i
protecció per part dels responsables de la seguretat
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema
d’abalisament
- L’ abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho
rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ:
- L’emplaçament de l’ abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà
fàcilment visible.
- L’abalisament hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava
el seu emplaçament.
CRITERIS D’ ABAL ISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES:
- No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva
forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’ establert
en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització,
Abalisament i Defensa per a circulació vial.
- Les barreres tubulars portà tils, solament poden utilitzar-se com element de
defensa o abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies
planes i reflectores. Els elements de defensa són els del tipus TD (barrera
“Jersei“ o barana metàl·lica).
- Tota senyalització d’ obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la
carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements:
- Senyal de perill “OBRES“ (Placa TP – 18).
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació.
- La placa “OBRES“ haurà d’estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a
250 m de la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i
del nú mero de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal
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i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda
cap obstacle en la calçada.
- Per a l’ abalisament de carrils provisionals s’adoptaran les següents
precaucions:
- Col·locació de cons separats 5 – 10 m en corba i doble recta.
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment.
- Captafars separats 5 – 10 m en corba i doble recta.
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors.
- Les barreres portà tils duran sempre en els seus extrems llums pròpies
(vermelles fixes en el sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el
contrari). També duran llums grogues en ambdós extrems quan estiguin en el
centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats.
- En les carreteres el trà fic de les quals sigui d’intensitat diària superior a 500
vehicles, les barreres portàtils tindran reflectors a les bandes vermelles. Quan la
intensitat sigui inferior, podran emprar-se captafars o bandes reflectores verticals
de 10 cm d’espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant
i la DGT.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures
compreses entre 15 i 25 ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant
de recepció i rebut, per un responsable delegat per l’empresa.
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast
prematur per l’ú s, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb
independència que hagin estat o no utilitzades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
ELEMENTS AMIDATS EN M:
m de llargària amidada 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 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia
de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa,
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
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_______________________________________________________________
HM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
HM3 -

EXTINTORS

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.
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.
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 que l’empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre
d’empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra
incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d’extintors mòbils
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- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del
projecte, verificar:
- Col·locació d’extintors a una alçada de <= 1,7 m.
- Accessibilitat i situació propera a una sortida
- Situació a les zones amb més risc d’incendis
- Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m.
- Senyalització dels extintors
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar un nombre determinat d’extintors, fixat en cada cas per la DF.
S’ha de procurar mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb un
risc més elevat. Zones amb transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics,
sales de màquines, locals d’emmagatzematge de combustible i productes
inflamables, etc.
INTERPRETACIÓ
DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D’INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre
que sigui possible, en cas contrari s’ha de substituir el material afectat.
______________________________________________________________
HQ - EQUIPAMENTS
HQU -

EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA

HQU1 -

MÒDULS PREFABRICATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
HQU1H110.
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
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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, superfí cies
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 l lei 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 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.
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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 D'OBRA

MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
HQU2GF01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d’obra, col·locats.
S'han considerat els elements següents:
- Armari amb porta, pany i clau
- Banc
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- Nevera
- Planxa elèctrica per escalfar menjars
- Recipient per a recollida d’escombraries
- Taula
- Mirall
- Forn microones
- Penja-robes
- Pica per a rentar plats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Armari o penja-robes:
- Replanteig
- Muntatge, fixació i anivellament
- Retirada de l’obra dels embalatges i restes de materials
Banc, recipient per a recollida d’escombraries o taula:
- Col·locació
- Retirada de l’obra dels embalatges i restes de materials
Nevera, planxa elè ctrica o forn microones:
- Col·locació de l’aparell i anivellament
- Escomesa a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
Mirall:
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació de l’adhesiu i col·locació del mirall
- Neteja final
Pica per a rentar plats:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de la pica a l’espai previst
- Connexió a la xarxa d’evacuació
- Connexió a la xarxa d’aigua
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la
DF.
ARMARI:
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%
NEVERA, PLANXA ELÈ CTRICA O FORN MICROONES:
L’aparell instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l’element
simple.
La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT.
La presa elèctrica ha de complir tot l’especificat al “Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensión”.
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Ha de quedar fixat sò lidament al suport pels punts previstos d’acord amb les
instruccions d’instal·lació del fabricant.
MIRALL:
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per
contraccions, dilatacions o deformacions del suport.
El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat.
Ha de quedar ben fixat al suport.
No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar la
pintura de protecció del mirall.
Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes
superficials a la cara vista ni a la posterior.
PICA PER A RENTAR PLATS:
L'aigüera instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides al element
simple.
Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el
projecte.
L'alçària des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior de l'aigüera ha
de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb els suports murals, o bé recolzat
sobre el moble de suport.
L'acord amb el revestiment i amb el taulell ha de quedar rejuntat amb silicona
neutra.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell: ± 10 mm
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal: <= 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les
especificades al projecte.
Un cop col·locat l’element, es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges , etc.
NEVERA, PLANXA ELÈ CTRICA O FORN MICROONES:
Per al seu muntatge s’han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant.
S’ha de comprovar que les característiques tècniques de l’aparell corresponguin
a les especificades al projecte.
S’ha de comprovar la idoneitat de la tensió disponible amb l’aparell.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s’han de fer un cop tallat el subministrament.
S’ha de manipular a obra amb molta cura i ha de quedar protegit durant la
construcció, abans i després del seu muntatge, contra impactes.
MIRALL:
En ambients humits la col·locació s'ha de realitzar de manera que no es puguin
produir condensacions sobre la cara posterior, facilitant la circulació de l'aire.
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NEVERA, PLANXA ELÈ CTRICA O FORN MICROONES:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
_______________________________________________________________
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4. PRESSUPOST

ÍNDEX PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
4A. AMIDAMENTS
4B. QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
4C. QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
4D. PRESSUPOST
4E. RESUM DE PRESSUPOST

156

PROJECTE CONSTRUCTIU PER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DEL MIG A TAVÈRNOLES

4A. AMIDAMENTS
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ESS_CARRER_DEL_MIG

AMIDAMENTS
Obra
Capítol

1

Pàg.:
01
01

H1411111

u

PRESSUPOST ESS_CARRER_DEL_MIG
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

H1441201

u

H1485800

u

H1423230

u

H142AC60

u

H1451110

u

H1459630

u

H1483132

u

H1462241

u

H1483555

u

H1482222

u

H1488580

u

3,000

Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE

12

6,000

Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb butxaques interiors dotades
de cremalleres metàl·liques, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
AMIDAMENT DIRECTE

11

6,000

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 puntera
metàl·lica
AMIDAMENT DIRECTE

10

2,000

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

9

6,000

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE

8

2,000

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell
AMIDAMENT DIRECTE

7

6,000

Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
AMIDAMENT DIRECTE

6

6,000

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
AMIDAMENT DIRECTE

5

200,000

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

4

6,000

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

3

1

6,000

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE
13

H1474600

u

2,000

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol

1

01
02

H152KBD1

u

6,000

PRESSUPOST ESS_CARRER_DEL_MIG
PROTECCIONS COL·LECTIVES

Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm
de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

2

H1522111

m

HM31161J

2,000

Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

3

u

150,000

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

4

H152U000

m

1

01
03

HBC1GFJ1

u

HB2Z5021

Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs

u

HBBAC007

u

HBC1A081

m

3,000

Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

Obra

10,000

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

4

6,000

Captallums làmina reflectant a dues cares per a barreres de seguretat flexibles, fixat a la banda i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

3

98,000

PRESSUPOST ESS_CARRER_DEL_MIG
TANCAMENTS D'OBRA I SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

AMIDAMENT DIRECTE
2

2,000

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol

2

01

20,000

PRESSUPOST ESS_CARRER_DEL_MIG
EUR

ESS_CARRER_DEL_MIG

AMIDAMENTS
Capítol

1

Pàg.:
04

HQU1B150

mes

EQUIPAMENTS OBRA

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris 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 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes
i termos elèctric 50 litres
AMIDAMENT DIRECTE

2

HQU1E170

mes

HQU25201

u

HQU27502

u

HQUA1100

u

1

01
05

H16F1004

h

H16F1003

u

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

H16F3000

h

5,000

Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
AMIDAMENT DIRECTE

3

2,000

PRESSUPOST ESS_CARRER_DEL_MIG
FORMACIÓ DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENT DIRECTE
2

1,000

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

Obra
Capítol

1,000

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

5

2,000

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

4

2,000

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 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

3

3

4,000

Presencia al lloc de treball de recursos preventius
AMIDAMENT DIRECTE

4,000

EUR

PROJECTE CONSTRUCTIU PER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DEL MIG A TAVÈRNOLES

4B. QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

158

ESS_CARRER_DEL_MIG

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.:

1

P-1

H1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
(SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

6,09

€

P-2

H1423230

u

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
(QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

4,90

€

P-3

H142AC60

u

Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
(DEU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

10,13

€

P-4

H1441201

u

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

0,69

€

P-5

H1451110

u

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell
(UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

1,57

€

P-6

H1459630

u

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
(NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

9,61

€

P-7

H1462241

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 puntera metàl·lica
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

24,20

€

P-8

H1474600

u

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

15,45

€

P-9

H1482222

u

Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
(SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

6,28

€

P-10

H1483132

u

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

7,40

€

P-11

H1483555

u

Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb butxaques
interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348
(SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

7,45

€

P-12

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

€

P-13

H1488580

u

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348
(DIVUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

18,20

€

P-14

H1522111

m

Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
(CATORZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

14,13

€
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Pàg.:

2

P-15

H152KBD1

u

Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer
corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge
inclòs
(VINT-I-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

23,10

€

P-16

H152U000

m

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
(DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

2,38

€

P-17

H16F1003

u

Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

147,36

€

P-18

H16F1004

h

Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(VINT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

20,41

€

P-19

H16F3000

h

Presencia al lloc de treball de recursos preventius
(VINT-I-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

26,02

€

P-20

HB2Z5021

u

Captallums làmina reflectant a dues cares per a barreres de seguretat flexibles, fixat a la
banda i amb el desmuntatge inclòs
(DEU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

10,43

€

P-21

HBBAC007

u

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista
fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
(VINT-I-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

26,07

€

P-22

HBC1A081

m

Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
(CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

5,96

€

P-23

HBC1GFJ1

u

Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs
(VINT-I-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

27,06

€

P-24

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-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

44,28

€

P-25

HQU1B150

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris 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 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric
50 litres
(SEIXANTA EUROS)

60,00

€

P-26

HQU1E170

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 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
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

63,75

€

P-27

HQU25201

u

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(SETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

16,24

€
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P-28

HQU27502

u

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
(DINOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-29

HQUA1100

u

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

Abril de 2022
Ramon Font Arnedo
Enginyer de Camins, canals i ports
CIAE INGENIEROS S.L.

Pàg.:

3

19,15

€

107,81

€

PROJECTE CONSTRUCTIU PER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DEL MIG A TAVÈRNOLES

4C. QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

159

ESS_CARRER_DEL_MIG

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-1

H1411111

u

B1411111

P-2

H1423230

u

u

B1423230

P-3

H142AC60

u

u

B142AC60

P-4

H1441201

u

u

B1441201

P-5

H1451110

u

P-6

H1459630

u

u

B1459630

P-7

H1462241

u

u

B1462241

P-8

H1474600

u

u

B1474600

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

6,09000
0,00000

€

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

4,90

€

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
Altres conceptes

4,90000

0,00000

€

Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

10,13

€

Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
Altres conceptes

10,13000

H1482222
B1482222

u
u

€

€

€

0,00000

€

0,69

€

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

0,69000
0,00000

€
€

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,57

€

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell
Altres conceptes

1,57000
0,00000

€

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

9,61

€

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
Altres conceptes

9,61000
0,00000

€

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 puntera metàl·lica

24,20

€

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 puntera metàl·lica
Altres conceptes

24,20000

€

€

€

0,00000

€

15,45

€

15,45000
0,00000

€
€

Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

6,28

€

Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
Altres conceptes

6,28000

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Altres conceptes

P-9

€

6,09

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
u

1

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

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

B1451110

Pàg.:

0,00000

€
€
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P-10

H1483132

u

B1483132

Pàg.:

7,40

€

7,40000
0,00000

€
€

Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb butxaques
interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348

7,45

€

Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb butxaques
interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348
Altres conceptes

7,45000

0,00000

€

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

15,03

€

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

15,03000
0,00000

€

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

18,20

€

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348
Altres conceptes

18,20000
0,00000

€

Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

14,13

€

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

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

P-11

H1483555

u

B1483555

P-12

H1485800

u

u

B1485800

P-13

H1488580

u

u

B1488580

P-14

H1522111

u

m

P-16

P-17

P-18

P-19

€

€

€

B0DZSM0K

u

Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut

0,42000

€

B1Z0300C

m3

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

1,26080

€

B1Z0D400

m2

Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut

1,09560
11,35360

€
€

23,10

€

Altres conceptes
P-15

2

H152KBD1

u

Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer
corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge
inclòs

3,40000

€

Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut
Altres conceptes

6,07600
13,62400

€
€

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,38

€

B1Z0D230

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut

B1Z0B700

kg

H152U000

m

B1526EL6

u

Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos

0,60500

€

B152U000

m

Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1
m d'alçada, per a seguretat i salut
Altres conceptes

0,53550

€

H16F1003

H16F1004

H16F3000

u

h

h

1,23950

€

Altres conceptes

147,36
147,36000

€
€

Altres conceptes

20,41
20,41000

€
€

26,02

€

Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

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

Presencia al lloc de treball de recursos preventius
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P-20

HB2Z5021

u

B1ZBC010

P-21

HBBAC007

u

u

BBBAC007

P-22

P-23

HBC1A081

u

m

P-25

Altres conceptes

26,02000

€

Captallums làmina reflectant a dues cares per a barreres de seguretat flexibles, fixat a la
banda i amb el desmuntatge inclòs

10,43

€

Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb làmina reflectant a dues cares, per a
seguretat i salut
Altres conceptes

2,77000
7,66000

€

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista
fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

26,07

€

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ésser
vista fins 3 m de distància, per a seguretat i salut
Altres conceptes

5,46000

Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

€

€

20,61000

€

5,96

€

m

Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut

4,55000

€

B1Z0B700

kg

Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut
Altres conceptes

0,07440
1,33560

€
€

Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

27,06

€

Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 2
usos, per a seguretat i salut
Altres conceptes

23,97000
3,09000

€

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

44,28

€

HBC1GFJ1

HM31161J

u
u

u

€

Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut
Altres conceptes

34,57000
9,41000

€
€

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris 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 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric
50 litres

60,00

€

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric
50 litres
Altres conceptes

60,00000

0,00000

€

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 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

63,75

€

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 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

63,75000

u

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

BM311611

u

HQU1B150

mes

HQU1E170

BQU1E170

mes

mes

mes

€

0,30000

B1ZM1000

BQU1B150

P-26

3

BBC1A000

BBC1GFJ2

P-24

Pàg.:

€

€
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Pàg.:

4

0,00000

€

16,24

€

13,09750
3,14250

€
€

19,15

€

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

11,82750
7,32250

€
€

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

107,81

€

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

107,81000

Altres conceptes
P-27

HQU25201

u

BQU25500

P-28

HQU27502

u

u

BQU27500

P-29

HQUA1100
BQUA1100

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut
Altres conceptes
Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
u

u
u

Abril de 2022
Ramon Font Arnedo
Enginyer de Camins, canals i ports
CIAE INGENIEROS S.L.

0,00000

€
€
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Pàg.:

Obra

01

Pressupost ESS_CARRER_DEL_MIG

Capítol

01

PROTECCIONS INDIVIDUALS

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)

6,09

6,000

36,54

2 H1441201

u

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 4)

0,69

200,000

138,00

3 H1485800

u

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 12)

15,03

6,000

90,18

4 H1423230

u

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 2)

4,90

6,000

29,40

5 H142AC60

u

Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)

10,13

2,000

20,26

6 H1451110

u

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits
índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i
subjecció elàstica al canell (P - 5)

1,57

6,000

9,42

7 H1459630

u

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 6)

9,61

2,000

19,22

8 H1483132

u

Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals (P - 10)

7,40

6,000

44,40

9 H1462241

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 puntera metàl·lica (P - 7)

24,20

6,000

145,20

10 H1483555

u

Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó
(100%), amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P 11)

7,45

3,000

22,35

11 H1482222

u

Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 9)

6,28

6,000

37,68

12 H1488580

u

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 13)

18,20

2,000

36,40

13 H1474600

u

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 8)

15,45

6,000

92,70

TOTAL

Capítol

01.01

721,75

Obra

01
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Capítol

02

PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 H152KBD1

u

Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i
piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al
terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs (P - 15)

23,10

2,000

46,20

2 H1522111

m

Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 14)

14,13

150,000

2.119,50

3 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 - 24)

44,28

2,000

88,56

4 H152U000

m

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports

2,38

98,000

233,24
EUR
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PRESSUPOST

Pàg.:

2

d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 16)
TOTAL

Capítol

01.02

2.487,50

Obra

01

Pressupost ESS_CARRER_DEL_MIG

Capítol

03

TANCAMENTS D'OBRA I SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

1 HBC1GFJ1

u

Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de
bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

27,06

6,000

162,36

2 HB2Z5021

u

Captallums làmina reflectant a dues cares per a barreres de seguretat
flexibles, fixat a la banda i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

10,43

10,000

104,30

3 HBBAC007

u

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)

26,07

3,000

78,21

4 HBC1A081

m

Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 22)

5,96

20,000

119,20

TOTAL

Capítol

01.03

464,07

Obra

01

Pressupost ESS_CARRER_DEL_MIG

Capítol

04

EQUIPAMENTS OBRA

1 HQU1B150

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris 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 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 25)

60,00

2,000

120,00

2 HQU1E170

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 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 - 26)

63,75

2,000

127,50

3 HQU25201

u

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 27)

16,24

1,000

16,24

4 HQU27502

u

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 28)

19,15

1,000

19,15

5 HQUA1100

u

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 29)

107,81

2,000

215,62

TOTAL

Capítol

01.04

498,51

Obra

01

Pressupost ESS_CARRER_DEL_MIG

Capítol

05

FORMACIÓ DE SEGURETAT I SALUT

1 H16F1004

h

Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P 18)

20,41

5,000

102,05

2 H16F1003

u

Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (P 17)

147,36

4,000

589,44

EUR
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PRESSUPOST
3 H16F3000
TOTAL

Capítol

h

Pàg.:
Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 19)
01.05

26,02

4,000

3
104,08
795,57

EUR
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1

NIVELL 2 : Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
PROTECCIONS INDIVIDUALS
721,75
Capítol
01.02
PROTECCIONS COL·LECTIVES
2.487,50
Capítol
01.03
TANCAMENTS D'OBRA I SENYALITZACIÓ PROVISIONAL
464,07
Capítol
01.04
EQUIPAMENTS OBRA
498,51
Capítol
01.05
FORMACIÓ DE SEGURETAT I SALUT
795,57
Obra
01
Pressupost ESS_CARRER_DEL_MIG
4.967,40
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4.967,40
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1 : Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

01

Pressupost ESS_CARRER_DEL_MIG

4.967,40
4.967,40

euros
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ANNEX 17 – PLA DE CONTROL DE QUALITAT
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1. INTRODUCCIÓ
Aquest annex forma part dels treballs de consultoria encarregats per
l’Ajuntament de Tavèrnoles a Ciae Enginyers amb l’objecte d’elaborar el
Projecte constructiu per la reurbanització del carrer del Mig.
L’objecte del projecte és, d’acord amb els criteris establerts per les nomes vigents
i els criteris fixats pel departament tècnic de l’Ajuntament de Tavèrnoles, la
definició de la solució que permeti reurbanitzar el carrer que actualment està
pavimentat en formigó. Es renovarà la xarxa de clavegueram i es soterra la xarxa
de baixa tensió. El carrer disposarà de plataforma única amb separació de tres
zones: vorera amb formigó imprès, calçada amb paviment asfàltic i aparcament
amb formigó lliscat. La vorera tindrà continuïtat en el carrer de Savassona per
connectar amb la vorera del carrer Montseny. A més, s’executarà un nou accés
a placeta i es definirà la senyalització vertical i horitzontal necessària.
En concret, aquest annex presenta la definició de les mesures a dur a terme per
a la correcta execució de l’obra, així com, l’assegurament de la qualitat de la
mateixa.
Per tal d’acomplir els esmentats objectius, s’estableixen un conjunt d’assaigs
permetent verificar les propietats dels diferents materials emprats i garantint que
els mateixos acompleixen les especificacions definides al projecte.
D’altra banda, els elements que composen la instal·lació, canonades, pous
prefabricats, peces especials, etc. hauran de subministrar-se un cop passats els
corresponents controls de qualitat que asseguren les propietats de cada element.
Així doncs, l’assegurament de la qualitat de les diferents peces de la instal·lació
es considera com a un procés més de la fabricació de les mateixes, el qual
s’haurà de verificar amb els corresponents certificats de qualitat del fabricant.

2. CONSIDERACIONS PRÈVIES
El laboratori que realitzi els assaigs, anàlisis i proves referits en aquest Pla de
Control de Qualitat haurà de disposar d’acreditació concedida per la Generalitat
de Catalunya.
Si s’empren materials amb distintiu de qualitat, segell o marca homologat, la
Direcció d’Obra podrà simplificar la recepció dels materials, reduint-se la
comprovació a les seves característiques aparents i a la comprovació de
la seva identificació quan aquests materials arribin a l’obra.
Aquells materials que hagin d’estar oficialment homologats acompliran allò
establert per l’article 4.14 del Reglament General d’Actuacions del Ministeri
d’Indústria i Energia, en el camp de la normalització i homologació, aprovat per
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Reial Decret 2548/1.981 de 18 de setembre, modificat per Reial Decret 105/1.986
de 12 de febrer i normativa legislada amb posterioritat.
Aquells assaigs no previstos de realitzar en aquest Projecte, i que s’hagin de
realitzar degut a que, per part del Contractista, no es presenten tots els
documents exigits amb les condicions que han d’acomplir els materials, sigui
necessari realitzar, seran per compte del Contractista, així com tots aquells
assaigs que siguin necessaris per a materials similars.
La qualificació de ‘similar’ d’un material respecte a un altre reflectit al Projecte,
correspondrà únicament a la Direcció d’Obra.

3. CONDICIONS DEL PROGRAMA DE CONTROL
En aquest Pla de Control de Qualitat s’indiquen les característiques, mètodes
d’assaig i condicions d’acceptació o rebuig dels materials, així com els assaigs a
realitzar per tal de garantir la correcta execució de les obres.
La Direcció d’Obra, durant el curs de la mateixa, podrà modificar segons el seu
criteri, ampliant o reduint, els diferents capítols de control. De la mateixa manera,
sempre que ho indiqui amb la suficient antelació, podrà variar els criteris
d’acceptació o rebuig dels materials.
Quan es trobin discrepàncies entre els continguts del present Programa de
Control de Qualitat i les especificacions del Plec de Prescripcions Particulars
d’aquest Projecte, s’estarà a allò disposat per la Direcció Facultativa.

4. NORMATIVA APLICADA
La normativa aplicada per a l’elaboració del Programa de Control de Qualitat ha
estat la següent:
-

Instrucción para la recepción de cementos (RC-08).

-

Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08.

-

PG-3 i modificacions posteriors.

-

Normes UNE de metodologia d’assaig i de les característiques dels
materials que es citen.

5. CONTROL DE QUALITAT
5.1.

MOVIMENT DE TERRES

5.1.1. Excavacions i rases
Objecte
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Caldrà comprovar que la superfície d’assentament d’un sòl, després de
l’excavació, compleixi amb la normativa vigent.
Normativa
La normativa a complir és la PG-3.
Assaigs i toleràncies
El no compliment d'alguna de les especificacions serà condició suficient per a
rebutjar el material.

Control dels materials
Per cada 2.500 m2 o per zona

2, EQUIVALENTS DE SORRA
2, PERCENTATGE DE MATERIAL
QUE PASSA PEL TAMÍS 0,080 UNE
1, PROCTOR NORMAL

Per cada 5.000 m2 o per zona

1, ANÀLISIS GRANULOMÈTRIC
1, LÌMITS D’ATTERBERG

Per cada 10.000 m2 o per zona

1, C.B.R.

Control de la compactació
La compactació exigida serà del 95% d'acord amb l'assaig amb l'assaig del P.N.
Cada 100 m s’efectuarà

1, DENSITAT
1, HUMITAT

4

PROJECTE CONSTRUCTIU PER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DEL MIG A TAVÈRNOLES

5.1.2. Reblert
Definició
Consisteix en l’extensió i compactació de sòls procedents de l’excavació, en
zones d’extensió tal, que no permet la utilització de maquinària d’alt rendiment.
Normativa
La normativa a complir és la PG-3.
Materials
Els materials a utilitzar en els reblerts seran sòls o materials locals que
s’obtindran de les excavacions realitzades en l’obra o dels préstecs.
Classificació dels sòls
D’acord amb les característiques els sòls es classifiquen en: Sòls Inadequats,
Sòls Tolerables, Sòls Adequats i Sòls Seleccionats.
El no compliment d'alguna de les especificacions serà suficient per rebutjar el
material.

Control dels materials
Per cada 1.000 m3 de material, o un cop 1, PROCTOR MODIFICAT
al dia
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Per cada 5.000 m3 de material, o cada 3 1, ANÀLISIS GRANULOMÈTRIC
dies
Per cada 10.000 m3 de material, o un cop 1, C.B.R.
per setmana
1, MATÈRIA ORGÀNICA
1, RESISTÈNCIA AL DESGAST
(LOS ÁNGELES)
1, ASSAIG DE CÀRREGA AMB
PLACA
Compactacions
Cada 100 m s’efectuarà

1, DENSITAT
1, HUMITAT

5.1.3. Tot-ú artificial
Definició
Es defineix tot-u artificial, a la mescla d’àrids, total o parcialment matxucats, en
la que la granulometria del conjunt dels elements que la formen és de tipus
continu.
Assaigs i toleràncies
Són d’obligat compliment pels materials que formen el tot-ú.
El no compliment d'alguna de les especificacions, serà condició suficient per a
rebutjar el material.
Cares de fractura (PG-3)
Els materials procediran del matxuqueig i de la trituració d’àrids de gravera o
grava natural.
La fracció retinguda en el garbell 5 UNE, deurà tenir com a mínim, un 50% en
pes d’elements matxucats que presentin 2 o més cares de fractura.
L’àrid estarà format per elements nets, sòlids i resistents d’uniformitat raonable,
exempts de pols, brutícia, argila i altres matèries estranyes.

Granulomètric (NLT-104)
La fracció cernida pel garbell 0,080 UNE, serà inferior a la meitat de la fracció
cernida pel garbell 0,40 UNE, en pes.
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La mida màxim no passarà de la meitat de l’espessor de la capa compactada.
La corba granulomètrica dels materials estarà en:

Coeficient de desgast:

El coeficient de desgast dels àrids serà < a 35

Plasticitat (NLT-105-6):

El material no serà plàstic

Equivalent de sorra:

L’equivalent de sorra serà > a 30

Índex C.B.R. (NLT-111):

L’índex del C.B.R. serà > a 80

Placa de càrrega:

En bases amb un graó de càrrega de 1,0 Kg/cm 2,
(NLT-357)
El mòdul de compressibilitat serà de 1.000 Kg/cm2

Control dels materials
Per cada 750 m3 de material, o un cop al 1, PROCTOR MODIFICAT
dia
1, ANÀLISIS GRANULOMÈTRIC
2, EQUIVALENTS DE SORRA
Per cada 1.500 m3 de material, o un cop 1, PLASTICITAT
cada 2 dies
Per cada 4.500 m3 de material, o un cop 1, C.B.R.
per setmana
1, COEFICIENT DE DESGAST
2, CARES DE FRACTURA
Matèries de control de les capes base
Les matèries objecte de control de la capes de base són:
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-

Materials constituents.

-

Comprovació de la superfície d'assentament.

-

Extensió.

-

Compactació.

Control dels materials constituents
Es comprovarà mitjançant un estudi d'identificació, que el material a utilitzar
compleixi amb l'establert en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del
Projecte. Els assaigs a efectuar seran:
1, ANÀLISIS GRANULOMÈTRIC
1, PLASTICITAT
1, EQUIVALENTS DE SORRA
1, C.B.R.
1, MATÈRIA ORGÀNICA
S'examinaran els acopis procedents de la descàrrega dels camions, rebutjant
aquells que presentin restes de terra vegetal, matèria orgànica, excés d'humitat,
segregació, etc.
Control de la superfície d'assentament
Es comprovarà que la superfície d'assentament de la capa de tot-ú artificial, tingui
la densitat deguda, efectuant-se els següents assaigs i controls:
-

Inspecció visual.

-

Observació de l'efecte del pas d'un camió carregat.

-

Assaigs de densitats, en les zones en que es cregui que existeix una
descompactació.

Control de l'extensió
Es vigilarà que l'extensió de les capes, compleixin les condicions establertes en
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, així com:
-

Que el gruix del tot-ú, tingui com a mínim 15 cm, amb les amplades mitges
adients.

-

Que no hi hagi cap mena de segregació o contaminació del tot-ú.

Control de la compactació

8

PROJECTE CONSTRUCTIU PER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DEL MIG A TAVÈRNOLES

Es comprovarà que la compactació de cada capa compleixi amb les condicions
establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte.
La compactació exigida serà del 100% d'acord amb l'assaig del P.M., efectuantse una densitat cada 100 m.

5.1.4. Restauració ambiental
Definició
A nivell de restauració ambiental, el control de qualitat serà principalment visual
durant el procés de l’obra. Únicament es planteja la caracterització de la terra de
jardineria utilitzada per a les plantacions.
Control de materials
S’examinarà el terreny vegetal a plantar mitjançant amb els assaigs següents:
-

Determinació quantitativa del contingut de matèria orgànica

-

Contingut de fosfer

-

Contingut de potassi

-

Contingut de nitrogen

-

Determinació del pH

-

Anàlisi estàndard d’una mostra d’aigua per a reg de plantacions (pH,
conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, sodi,
potassi, magnesi, relació de calci, % sodi del total de cations, carbonat
sòdic residual (CSR), relació d’absorció de sodi (SAR)). També del BOR i
ferro total, segons normes vigents.

5.2. CANONADES DE PEAD
En el cas que el fabricant tingui Certificat de Qualitat de Producte emès per
l’organisme autoritzat o l’administració competent d'acord amb la Norma UNEEN 12201, no serà necessari realitzar un control de qualitat dels tubs de PE. En
cas contrari, es realitzaran en fàbrica els següents assajos i controls d'acord amb
els requisits especificats en la UNE-EN 12201 per a cada lot de fàbrica de la
comanda subministrat:
-

Control de diàmetres i longituds, segons dades declarades pel fabricant
en la memòria tècnica
Densitat del compost, segons ISO 1183: 1987
Contingut en negre de carboni, segons ISO 6969: 1986
Dispersió del negre de carboni, segons ISO 18553: 2002
Allargament en trencament, segons EN ISO 6259-1: 2001 i ISO 6259 -3:
1997

El marcatge dels tubs serà segons marca el punt 11 de la UNE-EN 13.244-2 per
a canonada de sanejament a pressió. Els tubs aniran marcats de forma indeleble,
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com a mínim cada metre de longitud, amb les dades que s'especifiquen en el
present plec. El marcatge no produirà punts d'iniciació de fissures ni cap altre
tipus de fallades.
Els tubs indicaran com a mínim el següent:
-

Nom del subministrador, fabricant o nom comercial
Data de fabricació (mes i any)
Tipus de material
Diàmetre nominal, DN
Pressió nominal, PN
Gruix nominal, e (no necessàriament en les peces especials)
Referència a la norma UNE corresponent a cada aplicació
Marca de qualitat en el seu cas

Aquestes indicacions s'han de fer en intervals no superiors a 1 metre. El
marcatge es pot fer bé per impressió, projecció o conformat directament en el tub
de manera que no pugui ser origen d'esquerdes o altres fallades.
Només s'utilitzaran canonades classificades i marcades d'acord a l'especificat en
les normes corresponents, que estiguin en cada moment legalment vigents. Tota
la documentació originada en la fabricació, durant la realització del control de
qualitat de la canonada, es classificarà i ordenarà, comunicant-se les incidències
significatives que es puguin presentar.
Documentació
L'adjudicatari aportarà com a mínim la següent informació:
-

Còpia del Certificat de Qualitat de Producte conforme amb la Norma UNEEN 12201, si el posseeix.
Certificat de Qualitat del Polietilè conforme la norma UNE-EN 12.201-1 (si
existeix).
Relació d'assajos realitzats a la canonada, incloent la norma d'aplicació.
Declaració de conformitat dels productes oferts (marcatge CE).

La D.O. podrà exigir tots els documents de control de fabricació estimi oportuns
(d'estat de control dimensional, actes de proves realitzades, certificats de
calibratge i verificació dels equips d'inspecció, mesurament i assaig, etc.), que
s'hagin produït al llarg del procés de realització dels tubs.
Plans de mostreig
La D.O. tindrà dret a inspeccionar els tubs o presenciar la fabricació i assaigs de
qualitat dels tubs. Aquesta inspecció no ha d'eximir al Fabricant de la
responsabilitat de subministrar productes que compleixin amb les normes
aplicables de la present especificació.
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No es realitzaran les proves si no es compleixen en la seva totalitat els requisits
metodològics establerts en cada un dels apartats de la norma UNE-EN 12201
referents als assajos anteriorment citats.
Valors de referència i paràmetres d’acceptació
En relació amb els criteris d'acceptació, s'acceptarà el lot de fabricació en funció
del compliment de la totalitat dels paràmetres (o valors de referència) que
estableix la norma de producte UNE-EN 12201. En el cas de l'existència d'un
resultat no conforme respecte de la norma de referència de l'assaig realitzat, es
rebutjarà tot el lot de fabricació.
Prova principal de pressió
Als tubs subministrats se'ls sotmetrà, un cop instal·lats, a la prova de pressió de
la canonada instal·lada d’acord amb la norma UNE EN 805.

5.3. OBRES DE FÀBRICA I PAVIMENT
Formigons
Control d'execució
Formigó HM-20 (Formigó de reblert i
anivellació)
Mesura de la consistència mitjançant Con
d'Abrams i resistència a compressió.
1/50 m3
(Fabricació de fina a 4 provetes
cilíndriques de 15x30 cms.)

1

Reposició de ferms
Rodadura
Control d'execució
Assaig Marshal d'una mostra d'aglomerat
prefabricat, fins a tres provetes, incloent:
-Fabricació de les provetes
-Determinació de la densitat aparent
-Determinació
lliscament

de

la

resistència

al

1/1000 tm 1

-Trencament
-Càlcul de la porositat. (NLT-159)
Contingut de lligant en una mostra
1/1000 tm 1
d'aglomerant asfàltic
Granulometria dels àrids extrets

1/1000 tm 1
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Control d'estesa i compactació
Determinació de la temperatura d'estesa.

1/40 tm

1

Determinació de la densitat aparent i
4/1000 tm 1
espessor d'un testimoni. (NLT-168-164)

5.4. AIGUA PER A FORMIGONS I MORTERS
Control de materials
1. Operacions de control
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar,
es faran els següents assaigs, a càrrec del contractista i fora del pressupost
d’autocontrol:
•

Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234)

•
•
•
•
•

Contingut de substàncies dissoltes (UNE 7-130)
Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 7-131)
Contingut en ió clor Cl- (UNE 7-178)
Contingut d’hidrats de carboni (UNE 7-132)
Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235)

Si la central de formigó disposa de control de producció i està en possessió d’un
segell o Marca de Qualitat, oficialment reconegut, o bé, disposa d’un distintiu
reconegut o un CC-EHE, no serà necessari el control de recepció en obra, dels
seus materials components, d’acord a l’indicat a l’article 81 de la norma EHE.
En cas de ser necessaris aquests assaigs, es realitzaran a càrrec del
contractista, fora del pressupost d’autocontrol.
2. Criteris de presa de mostra
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O. i la norma EHE.
3. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.
No s’acceptarà l’aigua que no compleixi les especificacions, ni per l’amassat ni
pel curat.
Referències
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars.
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" (vigent a partir de 1 de juliol de 1999).
CTE DB SE-F Exigencias básicas de seguridad estructural. Fábrica.
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5.5.

FORMIGÓ EN CAPES DE NETEJA I ANIVELLAMENT

Control de materials
1. Operacions de control
•

Aprovació de la dosificació presentada pel contractista

•

Control de les condicions de subministrament.

•

Comprovació de la consistència (con d’Abrams) (UNE 83-313) en cada
camió que arribi a l’obra (màxim 4 assaigs per dia).

•

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el
formigó amb la dosificació correcte.
2. Criteris de presa de mostra

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O. i les indicacions de
la norma EHE.
3. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de
condicions.
No s’acceptarà el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.
L’assaig de consistència es considera satisfactori, si el valor mig de les dues
mesures realitzades queda dins de l’interval estricte especificat, i els valors
individuals es troben dins dels marges amb tolerància inclosa. En cas contrari,
es rebutjarà l’amassada corresponent, procedint a la correcció de la dosificació.
Control d’execució
1. Operacions de control
•

Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa de neteja.

•

Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient.

•

Control de les condicions geomètriques d’acabat (gruix, nivell i planor).
2. Criteris de presa de mostra

Les operacions de control es realitzaran segons les indicacions de la D.O.
3. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.
No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació
de la D.O.
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Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades.
Referències
EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” (vigent a partir 1 de juliol de 1999)
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars.

5.6. FORMIGÓ ARMAT EN ESTRUCTURES
Control de materials
1. Operacions de control
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de
laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 4 sèries de 2 provetes
i s’assajaran a compressió a 28 dies segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada
tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 4 provetes que s’assajaran a
compressió a 7 i 28 dies (2 provetes per a cada edat), segons UNE 83-301, 83303 i 83-304. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de
central certificada, o es disposa de suficient experiència en el seu ús.
Abans de l’inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.2 de
la norma EHE, es realitzarà l’assaig de la fondària de penetració d’aigua, segons
UNE 83-309 EX i l’article 85.2 de la EHE.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les
condicions de subministrament. En particular, es controlarà el compliment de les
limitacions en la relació a/c i en el contingut de ciment (control de durabilitat).
Control estadístic (EHE). Cada 100 m3 de formigó del mateix tipus i dosificació,
o cada dues setmanes si es consumeix menys material, es realitzaran 2 sèries
de 5 provetes que s’assajaran a compressió, (2 provetes a 7 dies, 2 a 28 dies,
deixant la cinquena en reserva), segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304.
Per cadascuna de les sèries, es controlarà la consistència del formigó amb la
realització del Con d’Abrams, segons UNE 83-313. Aquest criteri suposa que la
resistència del formigó és <=25 N/mm2, en altres casos cal revisar el nombre de
sèries segons l’article 88.4 de la EHE. També segons aquest apartat, quan el
formigó estigui fabricat en central amb disposició de segell o marca de qualitat,
els límits de definició del lot poden augmentar-se al doble, amb les condicions
allà indicades.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el
formigó amb la dosificació correcte.
2. Criteris de presa de mostra
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Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O. i les indicacions de
la norma EHE.
3. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.
Es seguiran els criteris de la norma EHE:
La mitjana de resistència a compressió obtinguda en els assaigs previs de
laboratori (fcm), haurà de superar el valor exigit al formigó amb marge suficient,
de manera que sigui raonable esperar que, amb la dispersió que introdueix
l’execució en obra, la resistència característica real (fck) sigui superior a la de
projecte. En primera aproximació, i segons les limitacions indicades als
comentaris de l’apartat 86 de la EHE, es pot suposar que:
fcm = fck + 8 (N/mm2)
Els assaigs característics es consideren satisfactoris, quan els valors de
resistència obtinguts en cada una de les 6 sèries (xi), ordenats de forma que
x1 = x2 = x3 = x4 = x5 = x6
verifiquen: x1 + x2 - x3 = fck
De no complir-se aquesta condició, s’introduiran les oportunes correccions a la
dosificació i/o procés d’execució fins a obtenir assaigs característics acceptables.
No s’acceptarà el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.
L’assaig de consistència es considera satisfactori si el valor mig de les dues
mesures realitzades, queda dins de l’interval estricte especificat, i els valors
individuals es troben dins dels marges amb tolerància inclosa. En cas contrari,
es rebutjarà l’amassada corresponent, procedint a la correcció de la dosificació.
El càlcul de la resistència estimada (fest) a partir dels assaigs de control es
realitzarà d’acord a l’article 88.4 de la norma EHE. Els criteris d’acceptació o
rebuig, article 88.5 de l’esmentada norma, es resumeixen a continuació:
fest ≥ 0,9 fck LOT ACCEPTAT
fest < 0,9 fck Actuacions possibles:
Estudi de la seguretat de l’element amb una resistència igual a f est.
Assaigs d’informació sobre el formigó
escleròmetre) (article 89 norma EHE).

endurit

(testimonis,

ultrasons,

Assaig estàtic de prova de càrrega (article 99.2).
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Control d’execució
1. Operacions de control
Sense caràcter limitatiu, es destaquen les següents:
•

Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.

•

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.

•

Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions
geomètriques d’acabat.
2. Criteris de presa de mostra

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la D.O., i el contingut de
l’article 95 de la norma EHE.
3. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.
No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació
de la D.O.
Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades.
Si s’aprecien deficiències importants en l’element construït, la D.O. podrà
encarregar assaigs informatius (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el
formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència
assolides.
Referències
EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” (vigent a partir 1 de juliol de 1999)
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars.
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5.7. BARRES CORRUGADES PER A ARMAT DE FORMIGÓ
Control de materials
1. Operacions de control
Per a cada partida de subministrament que arribi a l’obra:
•

Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física,
segons articles 31 i 32 de la norma EHE.

•

Inspecció visual del material i observació de les marques d’identificació.

Assaigs de control (control normal de la EHE):
Les barres d’acer es classificaran en sèries en funció del seu diàmetre: sèrie fina,
fins a 10 mm, mitjana entre 12 i 25 mm, i grossa, superior a 25 mm. Es considera
lot d’inspecció, el conjunt de barres d’acer del mateix subministrador, designació
i sèrie amb un pes màxim de 20 t. Sobre dues provetes del lot es realitzaran els
assaigs següents:
•

Comprovació de la secció equivalent.

•

Comprovació de les característiques geomètriques de les barres.

•

Aptitud al doblat-desdoblat (UNE 36-068).

Al menys en dues ocasions al llarg de l’obra i sobre una proveta de cada
diàmetre, tipus i subministrador, es determinaran les característiques
mecàniques de l’acer (límit elàstic, càrrega i allargament de trencament) segons
la norma UNE 7-474.
En el cas d’existir empalmaments per soldadura caldrà verificar l’aptitud pel
soldeig en obra (segons EHE apartat 90.4), incloent la comprovació de la
composició química de l’acer (UNE 36-068).
En cas de que l’acer disposi de la Marca AENOR, CC-EHE, o altre legalment
reconeguda a un país de la CEE, es podran augmentar al doble els límits de
definició del lot, és a dir, es passarà de 20 a 40 t. La D.O. sol·licitarà en aquest
cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control
de producció establert en la marca de qualitat de producte.
2. Criteris de presa de mostra
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la D.O., d’acord a la
norma UNE 36-068 i a la EHE. El control plantejat es realitzarà abans de
començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de
qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de l’esmentada
marca de qualitat de producte.
3. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.
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No es podran utilitzar partides d’acer que no portin un certificat de garantia del
fabricant segons el prescrit en l’article 90.1 de la EHE.
Interpretació dels assaigs de control (Segons criteris de l’article 90.5 de la EHE):
Secció equivalent: El lot s’accepta quan les dues determinacions resulten
correctes i es rebutja si les dues surten incorrectes. Quan només una de les dues
determinacions resulta correcte, caldrà realitzar la comprovació sobre 4 noves
mostres del lot, que serà acceptat únicament, quan les quatre noves
determinacions resultin correctes.
Característiques geomètriques: S’han de complir les condicions establertes en el
certificat específic d’adherència.
Assaig de doblat-desdoblat: En cas d’algun resultat incorrecte, es realitzaran
quatre noves determinacions corresponents al lot analitzat. Per tal d’acceptar-lo
cal que les quatre determinacions resultin correctes.
Característiques mecàniques: Si alguna determinació no compleix les condicions
establertes, totes les barres d’aquell diàmetre existents a l’obra i les que es rebin
posteriorment, seran classificades en lots de 20 t, analitzant-se dues provetes
per lot. El lot s’accepta quan les dues comprovacions resulten correctes i es
rebutja quan les dues resulten incorrectes. En cas d’un únic resultat correcte,
s’analitzaran 16 provetes d’aquell lot. S’accepta aquest lot quan el valor mitjà
dels dos resultats més baixos supera el valor garantit, i tots ells superen el 95%
d’aquest valor.
Aptitud al soldeig: En cas d’observar algun defecte en el soldeig en obra, es
pararan les operacions de soldadura i es procedirà a la revisió completa del
procés.
Control d’execució
1. Operacions de control
•

Recepció i aprovació de l’informe d’especejament aportat pel contractista.

•

Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d’obra estructurals amb
observació dels següents punts:

•

Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres col·locades.

•

Rectitud.

•

Lligams entre les barres.

•

Rigidesa del conjunt.

•

Netedat de les barres.
2. Criteris de presa de mostra
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Bàsicament el control de l’execució està confiat a la inspecció visual de les
persones que l’exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements
tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
3. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció
adequades.
Referències
PG 3/75 amb les corresponents modificacions.
EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” (vigent a partir 1 de juliol de 1999).
UNE 36-068-94 “Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de
hormigón armado.” i 1ª modificació: UNE 36-068-96 1M.

5.8. GRAONS PER A POUS DE REGISTRE
Control de materials
1. Operacions de control
•

Inspecció visual del material en cada subministrament, observació de les
marques d’identificació del fabricant, d’acord a UNE 127-011 EX, i recepció
del certificat de qualitat del fabricant on es garanteixen les condicions
exigides al plec.

•

Control geomètric sobre un 10 % de les peces rebudes, segons UNE 127011 EX.

En el cas de graons d’acer, control del galvanitzat sobre un 10 % de les peces,
amb determinació del gruix i la massa del recobriment (UNE 37-501), per
mètodes magnètics.
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment
reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de
recepció. La D.O. sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la
marca de qualitat de producte.
2. Criteris de presa de mostra
Es seguiran les indicacions de la D.O.
3. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment
No s’acceptarà l’ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent
certificat de qualitat del fabricant.
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En cas de disconformitat d’un control geomètric o de recobriment, es rebutjarà la
peça assajada i s’ampliarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i
en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament.
Control d’execució
1. Operacions de control
•

Inspecció visual de totes les peces col·locades

•

Comprovació geomètrica de les toleràncies d’execució sobre un 10 % del
graons col·locats.

A criteri de la D.O., i al menys en 5 ocasions al llarg de l’obra (excepte en pous
prefabricats), es realitzaran les comprovacions de resistència i deformació a
càrregues horitzontals i verticals, segons UNE 127-011.
2. Criteris de presa de mostra
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l’obra.
3. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment
Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades.
Referències
UNE 127-011-95 EXP “Pozos prefabricados de hormigón para conducciones sin
presión.”

5.9. TUBS CIRCULARS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS
Control de materials
1. Operacions de control
En cada subministrament:
•

Inspecció visual de l’aspecte general dels tubs i peces per a junts.

•

Comprovació de les dades de subministra exigides (albarà o etiqueta).

•

Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d’acord a les condicions del
plec.

•

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.
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•

5 determinacions del gruix.

•

5 determinacions de les dimensions de la zona d’acoblament.

Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents
assaigs (Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de
saneamiento de poblaciones (MOPU)):
•

Assaig d’estanqueïtat del tub.

•

Resistència a l’aixafament.

•

Resistència a la flexió longitudinal.

Per a cada tipus de junt que es proposi, es realitzarà un assaig d’estanqueïtat
del conjunt format per dos trossos de tub units pel junt corresponent.
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment
reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de
recepció. La D.O. sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la
marca de qualitat de producte.
2. Criteris de presa de mostra
Es seguiran les instruccions de la D.O. i els criteris del “Pliego de prescripciones
técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones” (MOPU).
3. 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.
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 al 20% de les peces rebudes, i si continuen observantse irregularitats, fins al 100% del subministrament.
La comprovació del diàmetre interior, es considera satisfactòria si la mitjana de
les 5 determinacions és superior al diàmetre nominal i cadascuna de les mesures
es troba dins de les toleràncies fixades.
En cas d’incompliment, es repetirà el control sobre dues peces més del mateix
lot, acceptant-se el conjunt quan la mitjana dels 3 resultats sigui conforme a les
especificacions.
En cas d’incompliment en els assaigs de resistència i d’estanqueïtat, es repetirà
el control sobre dues peces més del mateix lot, acceptant-se el conjunt quan el
resultat d’ambdues determinacions sigui conforme a les especificacions.
Control d’execució
1. Operacions de control
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•

Inspecció visual de la base sobre la que s’assentaran els tubs i comprovació
de les toleràncies d’execució, en especial en referència a les pendents.

•

Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que
presentin defectes.

•

Control visual de les alineacions dels tubs col·locats i dels elements
singulars, com ara unions amb pous i arquetes.

•

Control d’execució del reblert (veure àmbit de control 0505)

En el cas de tubs en xarxa de clavegueram, es realitzaran, a més, les següents
proves:
•

Prova de funcionament de la xarxa amb la realització de proves
d’estanqueïtat sobre un 10 % de la seva longitud com a mínim (PPTG
Tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU)).

•

Revisió general: Abans de la recepció provisional de l’obra, es comprovarà
el bon funcionament de la xarxa abocant aigua des dels pous de registre de
capçalera o, mitjançant cambres de descàrrega si existeixen, verificant el pas
correcte de l’aigua en els pous de registre aigües avall. (PPTG Tuberías de
saneamiento de poblaciones (MOPU)).
2. Criteris de presa de mostra

Es seguiran les instruccions de la D.O. en la realització dels controls previstos.

3. Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment
Correcció per part del contractista dels defectes observats.
Referències
PG 3/75 amb les corresponents modificacions
EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” (vigent a partir 1 de juliol de 1999)
PPTG-TSP/86 “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de
saneamiento de poblaciones.”
ASTM C 76M-83 "Standard Specification for reinforced concrete culvert, storm
drain, and sewer pipe."

6. PRESSUPOST
El pressupost per al control de qualitat estimat ascendirà a la quantitat de DOS
MIL CINC-CENTS SEIXANTA-SIS AMB TRENTA-QUATRE (2.566,34€).
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Aquests assaigs de control de qualitat seran executats per un Laboratori
degudament homologat.
Segons s’estableix el Plec de Prescripcions tècniques generals del Projecte,
l’empresa contractista haurà de cobrir tots els assaigs que sol·liciti la D.O fins a
un màxim del 1,5% del Pressupost d’execució de les obres.
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APÈNDIX 01 - AMIDAMENTS
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PCQ_TAVERNOLES

AMIDAMENTS
Obra
Capítol

1

Pàg.:
01
02

J03DN10Z

U

PRESSUPOST PCQ_TAVERNOLES
MOVIMENT DE TERRES

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114
AMIDAMENT DIRECTE

2

J03D8208

U

1,000

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501
AMIDAMENT DIRECTE

3

J03D5205

U

J030E50A

U

J0304503

U

J2VCS10Q

U

J2VCP10M

U

J03DK20H

U

J03DA209

U

J03D4204

U

J2VCT10R

U

J2VCR10P

U

J2VCQ10N

U

1,000

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma
ASTM D 6938
AMIDAMENT DIRECTE

13

1,000

Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300
AMIDAMENT DIRECTE

12

1,000

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103
i UNE 103104
AMIDAMENT DIRECTE

11

0,000

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103502
AMIDAMENT DIRECTE

10

1,000

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103204
AMIDAMENT DIRECTE

9

1,000

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
AMIDAMENT DIRECTE

8

1,000

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357
AMIDAMENT DIRECTE

7

1,000

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1
AMIDAMENT DIRECTE

6

1,000

Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN
1744-1
AMIDAMENT DIRECTE

5

1,000

Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104
AMIDAMENT DIRECTE

4

1

18,000

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503
EUR

PCQ_TAVERNOLES

AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE
14

J03D2202

U

J2VCT40R

U

JR31S404

U

JR353107

U

JR3AC201

U

JR352105

U

1

01
03

J961310D

U

J9C14F28

U

Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mostra de vorada
prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340

J060120G

U

J9C12G28

U

1,000

Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma
UNE-EN 12350-2
AMIDAMENT DIRECTE

4

0,000

Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de llambordí de formigó, segons la
norma UNE-EN 1338
AMIDAMENT DIRECTE

3

0,000

PRESSUPOST PCQ_TAVERNOLES
URBANITZACIÓ

AMIDAMENT DIRECTE
2

0,000

Anàlisi de la conductivitat elèctrica (CE) 1:5 V/V segons UNE-EN 13038, del PH en H2O 1:5 V/V segons
UNE-EN 13037, del nitrogen amoniacal (N-NH4) segons mètode 12 RD 1110/1991, de la matèria orgànica total
per calcinació (MOT) segons mètode 3 (a) ORDRE 1/12/1981, dels metalls pesants (Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni i Zn)
segons UNE-EN 13650, en els compostos per esmena orgànica
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol

0,000

Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria, densitat
aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na, S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo,
Co, Mn i Mo), segons normes UNE
AMIDAMENT DIRECTE
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0,000

Anàlisi del grau d'estabilitat dels compostos per esmena orgànica, segons GE
AMIDAMENT DIRECTE

18

2,000

Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del 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)
AMIDAMENT DIRECTE

17

1,000

Densitat d'una probeta de sòl-ciment segons la norma UNE-EN 13286-2
AMIDAMENT DIRECTE

16

4,000

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101
AMIDAMENT DIRECTE

15

2

8,000

Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 8 peces de llambordí de formigó, segons la norma
UNE-EN 1338

EUR

PCQ_TAVERNOLES

AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE
5

J911G2CD

U

J2VCT30R

U

JBB1F916

U

J2VCT10R

U

J2VCQ10N

U

J9H1210F

U

J9H1310G

U

JBA11505

U

J0553102

U

J9H1N103

U

J060SA09

U

J9C13C28

U

0,000

Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de tres
provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5
AMIDAMENT DIRECTE

16

1,000

Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta desprès d'immersió) d'una
mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12
AMIDAMENT DIRECTE

15

0,000

Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426
AMIDAMENT DIRECTE

14

1,000

Jornada per a determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de retrorreflexió d'una marca vial en
servei, segons la norma UNE-EN 1436, amb equip puntual i sense incloure senyalització ni mitjans auxiliars
AMIDAMENT DIRECTE

13

1,000

Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN
12697-2
AMIDAMENT DIRECTE

12

1,000

Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1
AMIDAMENT DIRECTE

11

0,000

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503
AMIDAMENT DIRECTE

10

0,000

Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300
AMIDAMENT DIRECTE

9

1,000

Jornada de mesura per determinar coordenades cromàtiques i factor de lluminància beta segons la norma
UNE-135352. (No inclou permisos ni senyalització)
AMIDAMENT DIRECTE

8

1,000

Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma
UNE 103808
AMIDAMENT DIRECTE

7

0,000

Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments
polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633
AMIDAMENT DIRECTE

6

3

1,000

Determinació de la resistència a l'abrassió d'una mostra de 3 peces de llambordí de formigó, segons la norma
UNE-EN 1338
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

EUR

PCQ_TAVERNOLES

AMIDAMENTS
17

J9V1310L

U

Pàg.:

Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN
13036-1
AMIDAMENT DIRECTE

18

J9V1A10N

U

J0304503

U

J0B2A205

U

J060K201

U

J0554103

U

J055A209

U

J961110D

U

J961230D

U

J0B22304

U

J9V1U020

U

J9H1B401

U

0,000

Jornada de mesura d'auscultació mitjançant equip LIDAR Mobile Mapping fins a un màxim de 40 km de carril de
calçada, per l'inventari dels elements georeferenciats de la carretera a partide de l'extracció del núvol de punts,
mesura d'imatges 360º de la carretera i el seu entorn inmediat, obtenció de les característiques geomètriques i
entrega segons format del plec de prescripcions tècniques d'Inventari de carreteres de la Generalitat de
Catalunya. Inclou la mesura de dades en gabinet per la obtenció del núvol de punts i el inventari dels elements
de la carretera.
AMIDAMENT DIRECTE

28

0,000

Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-2
AMIDAMENT DIRECTE

27

0,000

Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons
la norma UNE-EN 1340
AMIDAMENT DIRECTE

26

1,000

Determinació de la forma, mides i designació d'una mostra de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340
AMIDAMENT DIRECTE

25

1,000

Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma UNE-EN 12591 i
UNE-EN 13924
AMIDAMENT DIRECTE

24

0,000

Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons
la norma UNE-EN 1427
AMIDAMENT DIRECTE

23

0,000

Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la norma
UNE-EN 12350-7
AMIDAMENT DIRECTE

22

1,000

Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-2
AMIDAMENT DIRECTE

21

0,000

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1
AMIDAMENT DIRECTE

20

2,000

Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal
(CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201,
UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe
AMIDAMENT DIRECTE

19

4

0,000

Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN
12697-13
EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE
29

J9H1P104

U

J0609806

U

J9V1D00J

U

J9H1J10M

U

J9V1B30S

U

1

JDD43202

01
07
01

U

J89XA102

Comprovació de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals de graons de pous, segons la
norma UNE-EN 1917

U

J89X6602

U

J060120G

U

0,000

Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma
UNE-EN 12350-2
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Subcapítol

0,000

Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO
1461
AMIDAMENT DIRECTE

4

0,000

Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO
1461
AMIDAMENT DIRECTE

3

0,000

PRESSUPOST PCQ_TAVERNOLES
SERVEIS
CLAVEGUERAM

AMIDAMENT DIRECTE
2

2,000

Jornada de determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI) d'un paviment mitjançant perfilòmetre làser
d'un paviment de mescla bituminosa, segons la norma NLT 330. Inclou desplaçament i redacció d'informe.
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Subcapítol

0,000

Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons
la norma NLT 353
AMIDAMENT DIRECTE

33

1,000

Jornada per a mesura de les deflexions d'un ferm mitjançant deflectògraf tipus Lacroix amb càrrega de 13 t,
cada 5 m i amb un mínim de 60 determinacions, segons la norma NLT 337, fins a un màxim de 7 km de carril i
sense incloure senyalització
AMIDAMENT DIRECTE

32

1,000

Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12309-1,
UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5
AMIDAMENT DIRECTE

31

2,000

Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de
mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN
12697-6
AMIDAMENT DIRECTE

30

5

01
07
03

0,000

PRESSUPOST PCQ_TAVERNOLES
SERVEIS
REG
EUR

PCQ_TAVERNOLES

AMIDAMENTS
1

J060770A

U

Pàg.:

6

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
AMIDAMENT DIRECTE

0,000

EUR

PROJECTE CONSTRUCTIU PER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DEL MIG A TAVÈRNOLES

APÈNDIX 02 – QUADRE DE PREUS Nº1
25
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.:

1

P-1

J0304503

U

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1
(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

31,70

€

P-2

J030E50A

U

Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 1744-1
(TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

37,32

€

P-3

J03D2202

U

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101
(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

31,70

€

P-4

J03D4204

U

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103103 i UNE 103104
(TRENTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

36,13

€

P-5

J03D5205

U

Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104
(TRENTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

36,13

€

P-6

J03D8208

U

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103501
(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

64,53

€

P-7

J03DA209

U

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502
(CENT VINT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

120,95

€

P-8

J03DK20H

U

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204
(QUARANTA-TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

43,16

€

P-9

J03DN10Z

U

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114
(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

38,99

€

P-10

J0553102

U

Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la
norma UNE-EN 1426
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

59,92

€

P-11

J0554103

U

Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1427
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

58,40

€

P-12

J055A209

U

Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma
UNE-EN 12591 i UNE-EN 13924
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

62,04

€

P-13

J060120G

U

Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-2
(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

18,62

€

P-14

J060770A

U

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
(NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

99,26

€

P-15

J0609806

U

Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma
UNE-EN 12309-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5
(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

31,76

€
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2

P-16

J060K201

U

Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-7
(VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

83,59

€

P-17

J060SA09

U

Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció
d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5
(CENT DINOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

119,74

€

P-18

J0B22304

U

Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2
(TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

342,42

€

P-19

J0B2A205

U

Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

56,13

€

P-20

J2VCP10M

U

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

12,77

€

P-21

J2VCQ10N

U

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la
norma UNE 103503
(TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

36,57

€

P-22

J2VCR10P

U

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 6938
(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

13,65

€

P-23

J2VCS10Q

U

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357
(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

136,56

€

P-24

J2VCT10R

U

Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300
(VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

8,95

€

P-25

J2VCT30R

U

Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre
nominal, segons la norma UNE 103808
(DOS-CENTS DEU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

210,10

€

P-26

J2VCT40R

U

Densitat d'una probeta de sòl-ciment segons la norma UNE-EN 13286-2
(QUARANTA EUROS)

40,00

€

P-27

J89X6602

U

Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la
norma UNE-EN ISO 1461
(CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

51,21

€

P-28

J89XA102

U

Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461
(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

123,80

€

P-29

J911G2CD

U

Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633
(SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

78,50

€

P-30

J961110D

U

Determinació de la forma, mides i designació d'una mostra de vorada prefabricada de
formigó, segons la norma UNE-EN 1340
(CENT SIS EUROS)

106,00

€
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P-31

J961230D

U

Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces de vorada prefabricada
de formigó, segons la norma UNE-EN 1340
(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS)

164,00

€

P-32

J961310D

U

Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mostra de
vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340
(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

148,97

€

P-33

J9C12G28

U

Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 8 peces de llambordí de formigó,
segons la norma UNE-EN 1338
(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

154,80

€

P-34

J9C13C28

U

Determinació de la resistència a l'abrassió d'una mostra de 3 peces de llambordí de formigó,
segons la norma UNE-EN 1338
(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

148,97

€

P-35

J9C14F28

U

Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de llambordí de
formigó, segons la norma UNE-EN 1338
(SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

69,26

€

P-36

J9H1210F

U

Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

44,57

€

P-37

J9H1310G

U

Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12697-2
(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

38,87

€

P-38

J9H1B401

U

Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons
la norma UNE-EN 12697-13
(DISSET EUROS AMB SET CÈNTIMS)

17,07

€

P-39

J9H1J10M

U

Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 353
(SEIXANTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

60,18

€

P-40

J9H1N103

U

Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta desprès
d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12
(TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

364,63

€

P-41

J9H1P104

U

Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits
d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN
12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6
(CENT NORANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

191,53

€

P-42

J9V1310L

U

Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons
la norma UNE-EN 13036-1
(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

26,62

€

P-43

J9V1A10N

U

Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de
fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip
Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció
d'informe
(TRES MIL TRES-CENTS NORANTA-TRES EUROS)

3.393,00

€
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P-44

J9V1B30S

U

Jornada de determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI) d'un paviment mitjançant
perfilòmetre làser d'un paviment de mescla bituminosa, segons la norma NLT 330. Inclou
desplaçament i redacció d'informe.
(MIL QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

1.498,18

€

P-45

J9V1D00J

U

Jornada per a mesura de les deflexions d'un ferm mitjançant deflectògraf tipus Lacroix amb
càrrega de 13 t, cada 5 m i amb un mínim de 60 determinacions, segons la norma NLT 337,
fins a un màxim de 7 km de carril i sense incloure senyalització
(TRES MIL NOU-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

3.931,55

€

P-46

J9V1U020

U

Jornada de mesura d'auscultació mitjançant equip LIDAR Mobile Mapping fins a un màxim de
40 km de carril de calçada, per l'inventari dels elements georeferenciats de la carretera a
partide de l'extracció del núvol de punts, mesura d'imatges 360º de la carretera i el seu
entorn inmediat, obtenció de les característiques geomètriques i entrega segons format del
plec de prescripcions tècniques d'Inventari de carreteres de la Generalitat de Catalunya.
Inclou la mesura de dades en gabinet per la obtenció del núvol de punts i el inventari dels
elements de la carretera.
(QUATRE MIL NOU-CENTS VUITANTA EUROS)

4.980,00

€

P-47

JBA11505

U

Jornada per a determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de retrorreflexió
d'una marca vial en servei, segons la norma UNE-EN 1436, amb equip puntual i sense
incloure senyalització ni mitjans auxiliars
(VUIT-CENTS DINOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

819,62

€

P-48

JBB1F916

U

Jornada de mesura per determinar coordenades cromàtiques i factor de lluminància beta
segons la norma UNE-135352. (No inclou permisos ni senyalització)
(MIL QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS)

1.474,00

€

P-49

JDD43202

U

Comprovació de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals de graons de
pous, segons la norma UNE-EN 1917
(SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

72,26

€

P-50

JR31S404

U

Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del 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)
(CENT VINT-I-TRES EUROS)

123,00

€

P-51

JR352105

U

Anàlisi de la conductivitat elèctrica (CE) 1:5 V/V segons UNE-EN 13038, del PH en H2O 1:5
V/V segons UNE-EN 13037, del nitrogen amoniacal (N-NH4) segons mètode 12 RD
1110/1991, de la matèria orgànica total per calcinació (MOT) segons mètode 3 (a) ORDRE
1/12/1981, dels metalls pesants (Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni i Zn) segons UNE-EN 13650, en els
compostos per esmena orgànica
(DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

280,60

€

P-52

JR353107

U

Anàlisi del grau d'estabilitat dels compostos per esmena orgànica, segons GE
(VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

88,20

€

P-53

JR3AC201

U

Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa,
granulometria, densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K
assimilable, Ca, Mg, Na, S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE
(TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

394,20

€
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Pàg.:

1

P-1

J0304503

U

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1
Sense descomposició

31,70
31,70000

€
€

P-2

J030E50A

U

Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 1744-1
Sense descomposició

37,32

€

37,32000

€

P-3

J03D2202

U

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101
Sense descomposició

31,70
31,70000

€
€

P-4

J03D4204

U

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103103 i UNE 103104
Sense descomposició

36,13

€

36,13000

€

P-5

J03D5205

U

Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104
Sense descomposició

36,13
36,13000

€
€

P-6

J03D8208

U

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103501
Sense descomposició

64,53

€

64,53000

€

120,95

€

120,95000

€

P-7

P-8

J03DA209

J03DK20H

U

U

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502
Sense descomposició
Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204
Sense descomposició

43,16

€

43,16000

€

P-9

J03DN10Z

U

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114
Sense descomposició

38,99
38,99000

€
€

P-10

J0553102

U

Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la
norma UNE-EN 1426
Sense descomposició

59,92

€

59,92000

€

58,40

€

58,40000

€

62,04

€

62,04000

€

18,62

€

18,62000

€

99,26

€

99,26000

€

31,76

€

31,76000

€

83,59

€

P-11

P-12

P-13

P-14

P-15

P-16

J0554103

J055A209

J060120G

J060770A

J0609806

J060K201

U

U

U

U

U

U

Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1427
Sense descomposició
Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma
UNE-EN 12591 i UNE-EN 13924
Sense descomposició
Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-2
Sense descomposició
Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
Sense descomposició
Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma
UNE-EN 12309-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5
Sense descomposició
Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-7
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P-17

P-18

P-19

P-20

J060SA09

J0B22304

J0B2A205

J2VCP10M

U

U

U

U

Pàg.:

2

Sense descomposició

83,59000

€

Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció
d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5
Sense descomposició

119,74

€

119,74000

€

342,42

€

342,42000

€

56,13

€

56,13000

€

12,77
12,77000

€
€

36,57

€

36,57000

€

13,65

€

13,65000

€

Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2
Sense descomposició
Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2
Sense descomposició
Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
Sense descomposició

P-21

P-22

P-23

J2VCQ10N

J2VCR10P

J2VCS10Q

U

U

U

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la
norma UNE 103503
Sense descomposició
Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 6938
Sense descomposició
Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357
Sense descomposició

136,56

€

136,56000

€

P-24

J2VCT10R

U

Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300
Sense descomposició

8,95
8,95000

€
€

P-25

J2VCT30R

U

Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre
nominal, segons la norma UNE 103808
Sense descomposició

210,10

€

210,10000

€

40,00
40,00000

€
€

51,21

€

51,21000

€

123,80

€

123,80000

€

78,50

€

78,50000

€

106,00

€

106,00000

€

164,00

€

164,00000

€

P-26

J2VCT40R

U

Densitat d'una probeta de sòl-ciment segons la norma UNE-EN 13286-2
Sense descomposició

P-27

P-28

P-29

P-30

P-31

J89X6602

J89XA102

J911G2CD

J961110D

J961230D

U

U

U

U

U

Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la
norma UNE-EN ISO 1461
Sense descomposició
Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461
Sense descomposició
Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633
Sense descomposició
Determinació de la forma, mides i designació d'una mostra de vorada prefabricada de
formigó, segons la norma UNE-EN 1340
Sense descomposició
Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces de vorada prefabricada
de formigó, segons la norma UNE-EN 1340
Sense descomposició
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Pàg.:

3

P-32

148,97

€

148,97000

€

154,80

€

154,80000

€

148,97

€

148,97000

€

69,26

€

69,26000

€

44,57

€

44,57000

€

38,87

€

38,87000

€

17,07

€

17,07000

€

60,18

€

60,18000

€

364,63

€

364,63000

€

191,53

€

191,53000

€

26,62

€

26,62000

€

3.393,00

€

3.393,00000

€

1.498,18

€

1.498,18000

€

3.931,55

€

3.931,55000

€

P-33

P-34

P-35

P-36

P-37

P-38

P-39

P-40

P-41

P-42

P-43

P-44

P-45

J961310D

J9C12G28

J9C13C28

J9C14F28

J9H1210F

J9H1310G

J9H1B401

J9H1J10M

J9H1N103

J9H1P104

J9V1310L

J9V1A10N

J9V1B30S

J9V1D00J

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mostra de
vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340
Sense descomposició
Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 8 peces de llambordí de formigó,
segons la norma UNE-EN 1338
Sense descomposició
Determinació de la resistència a l'abrassió d'una mostra de 3 peces de llambordí de formigó,
segons la norma UNE-EN 1338
Sense descomposició
Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de llambordí de
formigó, segons la norma UNE-EN 1338
Sense descomposició
Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1
Sense descomposició
Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12697-2
Sense descomposició
Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons
la norma UNE-EN 12697-13
Sense descomposició
Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 353
Sense descomposició
Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta desprès
d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12
Sense descomposició
Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits
d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN
12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6
Sense descomposició
Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons
la norma UNE-EN 13036-1
Sense descomposició
Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de
fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip
Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció
d'informe
Sense descomposició
Jornada de determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI) d'un paviment mitjançant
perfilòmetre làser d'un paviment de mescla bituminosa, segons la norma NLT 330. Inclou
desplaçament i redacció d'informe.
Sense descomposició
Jornada per a mesura de les deflexions d'un ferm mitjançant deflectògraf tipus Lacroix amb
càrrega de 13 t, cada 5 m i amb un mínim de 60 determinacions, segons la norma NLT 337,
fins a un màxim de 7 km de carril i sense incloure senyalització
Sense descomposició
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P-46

P-47

P-48

P-49

P-50

P-51

J9V1U020

JBA11505

JBB1F916

JDD43202

JR31S404

JR352105

U

U

U

U

U

U

Jornada de mesura d'auscultació mitjançant equip LIDAR Mobile Mapping fins a un màxim de
40 km de carril de calçada, per l'inventari dels elements georeferenciats de la carretera a
partide de l'extracció del núvol de punts, mesura d'imatges 360º de la carretera i el seu
entorn inmediat, obtenció de les característiques geomètriques i entrega segons format del
plec de prescripcions tècniques d'Inventari de carreteres de la Generalitat de Catalunya.
Inclou la mesura de dades en gabinet per la obtenció del núvol de punts i el inventari dels
elements de la carretera.
Sense descomposició
Jornada per a determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de retrorreflexió
d'una marca vial en servei, segons la norma UNE-EN 1436, amb equip puntual i sense
incloure senyalització ni mitjans auxiliars
Sense descomposició
Jornada de mesura per determinar coordenades cromàtiques i factor de lluminància beta
segons la norma UNE-135352. (No inclou permisos ni senyalització)
Sense descomposició
Comprovació de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals de graons de
pous, segons la norma UNE-EN 1917
Sense descomposició
Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del 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)
Sense descomposició

Pàg.:

4

4.980,00

€

4.980,00000

€

819,62

€

819,62000

€

1.474,00

€

1.474,00000

€

72,26

€

72,26000

€

123,00

€

123,00000

€

Anàlisi de la conductivitat elèctrica (CE) 1:5 V/V segons UNE-EN 13038, del PH en H2O 1:5
V/V segons UNE-EN 13037, del nitrogen amoniacal (N-NH4) segons mètode 12 RD
1110/1991, de la matèria orgànica total per calcinació (MOT) segons mètode 3 (a) ORDRE
1/12/1981, dels metalls pesants (Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni i Zn) segons UNE-EN 13650, en els
compostos per esmena orgànica
Sense descomposició

280,60

€

280,60000

€

P-52

JR353107

U

Anàlisi del grau d'estabilitat dels compostos per esmena orgànica, segons GE
Sense descomposició

88,20
88,20000

€
€

P-53

JR3AC201

U

Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa,
granulometria, densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K
assimilable, Ca, Mg, Na, S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE
Sense descomposició

394,20

€

394,20000

€
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PRESSUPOST

Pàg.:

*

Obra

01

Pressupost PCQ_TAVERNOLES

Capítol

02

MOVIMENT DE TERRES

1

1 J03DN10Z

U

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 9)

38,99

1,000

38,99

2 J03D8208

U

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 6)

64,53

1,000

64,53

3 J03D5205

U

Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103104 (P - 5)

36,13

1,000

36,13

4 J030E50A

U

Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una
mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 2)

37,32

1,000

37,32

5 J0304503

U

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 1)

31,70

1,000

31,70

6 J2VCS10Q

U

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 23)

136,56

1,000

136,56

7 J2VCP10M

U

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 20)

12,77

1,000

12,77

8 J03DK20H

U

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 8)

43,16

0,000

0,00

9 J03DA209

U

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 7)

120,95

1,000

120,95

10 J03D4204

U

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 4)

36,13

1,000

36,13

11 J2VCT10R

U

Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE
103300 (P - 24)

8,95

1,000

8,95

12 J2VCR10P

U

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 22)

13,65

18,000

245,70

13 J2VCQ10N

U

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra
d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 21)

36,57

4,000

146,28

14 J03D2202

U

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 3)

31,70

1,000

31,70

15 J2VCT40R

U

Densitat d'una probeta de sòl-ciment segons la norma UNE-EN
13286-2 (P - 26)

40,00

2,000

80,00

16 JR31S404

U

Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del 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) (P - 50)

123,00

0,000

0,00

17 JR353107

U

Anàlisi del grau d'estabilitat dels compostos per esmena orgànica,
segons GE (P - 52)

88,20

0,000

0,00

18 JR3AC201

U

Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal
(humitat, duresa, granulometria, densitat aparent, resistència
mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE (P - 53)

394,20

0,000

0,00

19 JR352105

U

Anàlisi de la conductivitat elèctrica (CE) 1:5 V/V segons UNE-EN
13038, del PH en H2O 1:5 V/V segons UNE-EN 13037, del nitrogen
amoniacal (N-NH4) segons mètode 12 RD 1110/1991, de la matèria
orgànica total per calcinació (MOT) segons mètode 3 (a) ORDRE
1/12/1981, dels metalls pesants (Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni i Zn) segons
UNE-EN 13650, en els compostos per esmena orgànica (P - 51)

280,60

0,000

0,00

EUR

PCQ_TAVERNOLES

PRESSUPOST
TOTAL

Capítol

Pàg.:

*

01.02

2

1.027,71

Obra

01

Pressupost PCQ_TAVERNOLES

Capítol

03

URBANITZACIÓ

1 J961310D

U

Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma
giratòria d'una mostra de vorada prefabricada de formigó, segons la
norma UNE-EN 1340 (P - 32)

148,97

0,000

0,00

2 J9C14F28

U

Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4
peces de llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338 (P - 35)

69,26

1,000

69,26

3 J060120G

U

Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 13)

18,62

8,000

148,96

4 J9C12G28

U

Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 8 peces de
llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338 (P - 33)

154,80

0,000

0,00

5 J911G2CD

U

Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE ENV 12633 (P - 29)

78,50

1,000

78,50

6 J2VCT30R

U

Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300
mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 25)

210,10

1,000

210,10

7 JBB1F916

U

Jornada de mesura per determinar coordenades cromàtiques i factor
de lluminància beta segons la norma UNE-135352. (No inclou
permisos ni senyalització) (P - 48)

1.474,00

0,000

0,00

8 J2VCT10R

U

Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE
103300 (P - 24)

8,95

0,000

0,00

9 J2VCQ10N

U

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra
d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 21)

36,57

1,000

36,57

10 J9H1210F

U

Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 36)

44,57

1,000

44,57

11 J9H1310G

U

Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 37)

38,87

1,000

38,87

12 JBA11505

U

Jornada per a determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el
coeficient de retrorreflexió d'una marca vial en servei, segons la norma
UNE-EN 1436, amb equip puntual i sense incloure senyalització ni
mitjans auxiliars (P - 47)

819,62

0,000

0,00

13 J0553102

U

Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 10)

59,92

1,000

59,92

14 J9H1N103

U

Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a
tracció indirecta desprès d'immersió) d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 40)

364,63

0,000

0,00

15 J060SA09

U

Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i
assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de
15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 17)

119,74

1,000

119,74

16 J9C13C28

U

Determinació de la resistència a l'abrassió d'una mostra de 3 peces de
llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338 (P - 34)

148,97

1,000

148,97

17 J9V1310L

U

Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el
mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 42)

26,62

2,000

53,24

18 J9V1A10N

U

Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació
del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la
textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE
41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció
d'informe (P - 43)

3.393,00

0,000

0,00

19 J0304503

U

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 1)

31,70

1,000

31,70

20 J0B2A205

U

Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla
electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-2 (P - 19)

56,13

0,000

0,00

EUR

PCQ_TAVERNOLES

PRESSUPOST

Pàg.:

*

3

21 J060K201

U

Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (P - 16)

83,59

0,000

0,00

22 J0554103

U

Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola
d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P
- 11)

58,40

1,000

58,40

23 J055A209

U

Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic,
segons la norma UNE-EN 12591 i UNE-EN 13924 (P - 12)

62,04

1,000

62,04

24 J961110D

U

Determinació de la forma, mides i designació d'una mostra de vorada
prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P - 30)

106,00

0,000

0,00

25 J961230D

U

Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces
de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P
- 31)

164,00

0,000

0,00

26 J0B22304

U

Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos
calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-2 (P - 18)

342,42

0,000

0,00

27 J9V1U020

U

Jornada de mesura d'auscultació mitjançant equip LIDAR Mobile
Mapping fins a un màxim de 40 km de carril de calçada, per l'inventari
dels elements georeferenciats de la carretera a partide de l'extracció
del núvol de punts, mesura d'imatges 360º de la carretera i el seu
entorn inmediat, obtenció de les característiques geomètriques i
entrega segons format del plec de prescripcions tècniques d'Inventari
de carreteres de la Generalitat de Catalunya. Inclou la mesura de
dades en gabinet per la obtenció del núvol de punts i el inventari dels
elements de la carretera. (P - 46)

4.980,00

0,000

0,00

28 J9H1B401

U

Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla
bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 38)

17,07

2,000

34,14

29 J9H1P104

U

Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del
contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les
normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i
UNE-EN 12697-6 (P - 41)

191,53

1,000

191,53

30 J0609806

U

Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm,
segons la norma UNE-EN 12309-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN
12390-5 (P - 15)

31,76

1,000

31,76

31 J9V1D00J

U

Jornada per a mesura de les deflexions d'un ferm mitjançant
deflectògraf tipus Lacroix amb càrrega de 13 t, cada 5 m i amb un
mínim de 60 determinacions, segons la norma NLT 337, fins a un
màxim de 7 km de carril i sense incloure senyalització (P - 45)

3.931,55

0,000

0,00

32 J9H1J10M

U

Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata,
d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 39)

60,18

2,000

120,36

33 J9V1B30S

U

Jornada de determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI)
d'un paviment mitjançant perfilòmetre làser d'un paviment de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 330. Inclou desplaçament i redacció
d'informe. (P - 44)

1.498,18

0,000

0,00

TOTAL

Capítol

01.03

1.538,63

Obra

01

Pressupost PCQ_TAVERNOLES

Capítol

07

SERVEIS

Subcapítol

01

CLAVEGUERAM

1 JDD43202

U

Comprovació de resistència i deformació a càrregues horitzontals i
verticals de graons de pous, segons la norma UNE-EN 1917 (P - 49)

72,26

0,000

0,00

2 J89XA102

U

Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 28)

123,80

0,000

0,00

3 J89X6602

U

Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no
destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

51,21

0,000

0,00

4 J060120G

U

Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 13)

18,62

0,000

0,00

EUR

PCQ_TAVERNOLES

PRESSUPOST
TOTAL

Subcapítol

Pàg.:

*

01.07.01

0,00

Obra

01

Pressupost PCQ_TAVERNOLES

Capítol

07

SERVEIS

Subcapítol

03

REG

1 J060770A

TOTAL

U

Subcapítol

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P 14)
01.07.03

4

99,26

0,000

0,00

0,00

(*) Branques incompletes

EUR
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APÈNDIX 05 - RESUM DEL PRESSUPOST
28

PCQ_TAVERNOLES

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 3: Subcapítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol
01.07.01
CLAVEGUERAM
0,00
Subcapítol

01.07.02

ABASTAMENT

0,00

Subcapítol

01.07.03

REG

0,00

Subcapítol

01.07.04

BT

0,00

Capítol

01.07

SERVEIS

0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
ENDERROC
0,00
Capítol

01.02

MOVIMENT DE TERRES

1.027,71

Capítol

01.03

URBANITZACIÓ

1.538,63

Capítol

01.06

VARIS

Capítol

01.07

SERVEIS

Obra

01

Pressupost PCQ_TAVERNOLES

0,00
0,00
2.566,34

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.566,34
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost PCQ_TAVERNOLES
2.566,34
2.566,34

euros
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ANNEX 18 – ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
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1. INTRODUCCIÓ
Aquesta annex forma part dels treballs de consultoria encarregats per
l’Ajuntament de Tavèrnoles a Ciae Enginyers amb l’objecte d’elaborar el
Projecte constructiu per la reurbanització del carrer del Mig.
L’objecte del projecte és, d’acord amb els criteris establerts per les nomes vigents
i els criteris fixats pel departament tècnic de l’Ajuntament de Tavèrnoles, la
definició de la solució que permeti reurbanitzar el carrer que actualment està
pavimentat en formigó. Es renovarà la xarxa de clavegueram i es soterra la xarxa
de baixa tensió. El carrer disposarà de plataforma única amb separació de tres
zones: vorera amb formigó imprès, calçada amb paviment asfàltic i aparcament
amb formigó lliscat. La vorera tindrà continuïtat en el carrer de Savassona per
connectar amb la vorera del carrer Montseny. A més, s’executarà un nou accés
a placeta i es definirà la senyalització vertical i horitzontal necessària.
En concret, aquest annex té com objecte descriure la redacció de l’estudi de
gestió dels residus de construcció i enderrocs, d’acord amb les exigències de la
normativa vigent més recent, per tal d’establir la quantitat i tipus dels residus que
es generen durant l’execució de l’obra i el seu posterior tractament.
El 13 de febrer de 2008, es va publicar en el BOE, el Reial Decret, d’1 de febrer,
pel qual es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició.
La entrada en vigor del present RD va ser el 14 de febrer de 2008. Per als
projectes de titularitat pública és obligatori en tots aquells projectes on la seva
aprovació es realitzi a partir del 14 de febrer de 2009.
El RD inclou una sèrie de definicions (art. 2) importants per a comprendre la seva
aplicació:
−

Residu de construcció o demolició: qualsevol substància o objecte generat
en una obra de construcció o demolició, del qual el seu posseïdor es
desprengui o del que tingui la intenció o obligatorietat de desprendre.

−

Obra de construcció o demolició: tota aquella execució, reforma o
demolició de edificis, carreteres, ports, urbanitzacions, obres civils, etc...

−

Productor de residus: la persona titularitat del ben immoble, titular de la
llicència urbanística, etc... (promotor)

−

Posseïdor de residus: persona que executa l’obra de construcció
(constructor, subcontractista o treballador autònom).

−

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa
potencialment contaminant requereixen un tractament específic i un
control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació de la Directiva
91/689/CE, del 12 de desembre.
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−

Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus
inerts o especials.

−

Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions
físiques, químiques o biològiques significatives, no es soluble ni
combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altre manera, no
és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui
entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental
o perjudicial per a la salut humana. La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat
així com el contingut de contaminants de residus hauran de ser
insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per
la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.

L’àmbit d’aplicació del RD és sobre tots els residus de construcció excepte les
terres i pedres no contaminades reutilitzades en una mateixa obra o en diferent
obra i els iodes de dragats no perillosos.
El productor dels residus (promotor o titular de la llicència) ha de complir les
següents obligacions:
•

Incloure en el projecte d’execució de l’obra un Estudi de gestió de residus
de construcció i demolició que contingui com a mínim l’article 4 i un
inventari dels residus perillosos. Quan es tracti d’un projecte bàsic, segons
l’article 4.2.
• Caldrà disposar de la documentació que acrediti que els residus de
construcció han estat gestionats durant l’execució de l’obra.
• El posseïdor dels residus (constructor, subcontractista o treballador
autònom) ha de complir les següents obligacions:
o Presentar a la propietat un Pla de gestió de residus de la construcció i
demolició. Aquest pla ha de ser aprovat per la Direcció d’Obra i
acceptat per la propietat.
o Nombroses obligacions encaminades a la gestió, entrega,
manteniment, documentació de los residus conforme l’article 5.
El present annex recull el corresponent Estudi de gestió de residus de
construcció i demolició. CONDICIONS DEL PROGRAMA DE CONTROL
En aquest Pla de Control de Qualitat s’indiquen les característiques, mètodes
d’assaig i condicions d’acceptació o rebuig dels materials, així com els assaigs a
realitzar per tal de garantir la correcta execució de les obres.
La Direcció d’Obra, durant el curs de la mateixa, podrà modificar segons el seu
criteri, ampliant o reduint, els diferents capítols de control. De la mateixa manera,
sempre que ho indiqui amb la suficient antelació, podrà variar els criteris
d’acceptació o rebuig dels materials.
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Quan es trobin discrepàncies entre els continguts del present Programa de
Control de Qualitat i les especificacions del Plec de Prescripcions Particulars
d’aquest Projecte, s’estarà a allò disposat per la Direcció Facultativa.

2. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
2.1. QUANTITAT DE RESIDUS DE LA CONTRUCCIÓ GENERATS
L’execució de les diferents unitats d’obra generen una sèrie de residus ja sigui
derivats de la construcció o de la demolició. Els residus procedents de la
construcció són tots aquells generats de forma auxiliar per a executar cada una
de les partides d’obra. S’entén dins d’aquest concepte els materials
d’emmagatzematge i transport dels materials de l’obra (palets, plàstics...), els
excedents i retalls d’obra (restes de tubs, ferralla, peces prefabricades...), les
peces i productes rebutjats, documentació d’obra (paper i cartró)... Aquests
residus depenen de la quantitat de materials a utilitzar en cada obra, la seva
procedència, la organització i gestió de l’obra, etc.
L’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la
producció i gestió dels residus de construcció i demolició, indica que s’ha
d’estimar el volum de residus de construcció i demolició que es generarà en obra
en l’Estudi de Gestió de Residus.
En el present estudi s’elabora una estimació del volum de residus de construcció
i enderroc que es generen en obra. La classificació dels residus es basa en la
codificació dels residus de construcció del Catàleg Europeu de Residus (CER).
L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet a partir dels
imports econòmics globals de l’obra considerats en el pressupost d’execució,
tenint en compte la tipologia concreta d’obra. A partir d’aquests imports, es
planteja un factor de conversió per a cada tipologia de residu. Per calcular el
volum (m³) de residus s’ha de multiplicar el Factor de conversió (Fc) pel
pressupost del capítol corresponent de l’obra. Per a l’estimació de la generació
dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus generats poden
ser reutilitzats a l’obra. D’aquesta forma els factors utilitzats per aquesta obra en
concret són:
o Plàstic: Fc = 0,00006
o Fusta: Fc = 0,00001
o Runa: Fc = 0,0001
o Ferralla: Fc = 0,000001
o Paper i cartró: Fc = 0,000004
4

PROJECTE CONSTRUCTIU PER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DEL MIG A TAVÈRNOLES

o Restes vegetals: Fc = 0,00005
o Residus especials: Fc = 0,000005
On Factor conversió (Fc): factor de conversió de volum (m³) per unitat d’euro.
A partir d’aquests factors, al pressupost de projecte es reflecteixen els volums
obtinguts. Aquests volums, tot i ser una estimació, s’entenen com a volums
acceptables per a la tipologia d’obra, no sent d’abonament possibles increments
d’amidaments.
Per contra, l’estimació del volum de residus derivats dels enderrocs es poden
extreure de forma directa dels amidaments reflectits en el pressupost del present
projecte, els quals queden recollits en el capítol d’enderrocs del pressupost de
l’obra.
A continuació es mostra el volum total estimat per a cada tipologia de residu
aplicant la metodologia descrita anteriorment:
PLASTIC
FUSTA
RUNA
FERRALLA
PAPER I CARTRO
RESTES VEGETALS

11,019
1,837
18,365
0,184
0,735
9,183

m3
m3
m3
m3
m3
m3

2.2. MESURES DE SEPARACIÓ DELS RESIDUS EN OBRA
Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de
generació dels mateixos, és a dir, la tècnica de deconstrucció. Com a procés de
deconstrucció s’entén el conjunt d’accions de desmantellament d’una
construcció o infraestructura que fa possible un alt grau de recuperació i
aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de
facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials
de naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos.
Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant
l’enderroc de construccions, paviments i altres elements i la desinstal·lació de
xarxes en estesa aèria, majoritàriament mitjançant deposició, la desconstrucció
es realitzarà de tal manera que els diversos components puguin separar-se
fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest
objectiu es disposaran diverses superfícies degudament impermeabilitzades per
acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per
segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les accions
que es duran a terme per aconseguir aquesta separació són les següents:
Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels
residus:
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•

Asfalt.

•

Formigó.

•

Terres, roca.

•

Material vegetal.

•

Cablejat.

•

Metalls.

•

Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró.

Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus:
•

Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus.

•

Nom, direcció i telèfon del titular dels residus.

•

Naturalesa dels riscs.

Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de
tots ells.

2.3. GESTIÓ DE RESIDUS
Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus
consisteixen principalment en:
•

Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la
gestió dels residus.

•

Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra.
En aquest cas els objectius es centraran en la classificació en origen i la
correcta gestió externa dels residus.

•

Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en
la present obra es poden gestionar, tractar o valoritzar mitjançant els
següents processos:
T 11 - Deposició de residus inerts.
Formigó
Metalls
Vidres, plàstics
Residus de construcció i demolició
T 12 – Deposició de residus no especials
Residus de desbast
Fangs del tractament d’aigües residuals urbanes
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T 15 - Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i
demolició.
Formigó, maons
Materials ceràmics
Vidre
Terres
Paviments
Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt
V 11 - Reciclatge de paper i cartó
V 12 - Reciclatge de plàstics
V 14 - Reciclatge de vidre.
V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes
V 41 - Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics
V71 – Utilització en la construcció
V81 – Utilització en profit de l’agricultura
V 83 – Compostatge
El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes
del Catàleg de Residus de Catalunya. A nivell documentalment es comprovarà
mitjançant:
•

Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu,
s’ha de subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa
gestora escollida.

•

Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport
individual de residus al llarg del seu recorregut.

•

Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que
permet la recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un
màxim de vint productors o posseïdors de residus.

•

Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el
productor o posseïdor d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com
objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per a ser aplicat a un
determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia.

•

Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la
recepció del residu, al productor o posseïdor del residu.
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Gestió de residus tòxics i/o perillosos
Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants,
cancerígenes o provoquen reaccions nocius en contacte amb altres materials. El
tractament d’aquests consisteix en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i
facilitar el seu tractament específic o la deposició controlada en abocadors
especials, mitjançant el transport i tractament adequat per gestor autoritzat.
Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta
categoria els següents:
•

Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients
que els contenen.

•

Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la
maquinaria, així com envasos que els contenen.

•

Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels
treballs de manteniment de maquinaria i equips.

•

Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com
els recipients que els contenen.

•

Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que
els contenen.

•

Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona
d’obres.

•

Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen.

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del
residu:
−

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de
maquinària es disposaran en bidons adequats i etiquetats segons es
contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i es concertarà
amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i
homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i tractament de
residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió
d’olis residuals. Després del corresponent concurs públic, l’empresa
adjudicatària seleccionada per la Junta de Residus és encarregada en
l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es
generen a Catalunya.

−

Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han
de ser gestionats de forma especial segons el CRC. S’hauran
d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest ús, donant especial
atenció per evitar qualsevol abocament especialment en trasvàs de
recipients.
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−

Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran
específicament i seran lliurats a gestor i transportista autoritzat i
degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament identificables,
diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a
fi d’evitar fugues durant la seva manipulació.

En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus
durant la fase d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha
produït als organismes competents, executant les actuacions pertinents per tal
de retirar els residus i elements contaminats i procedir a la seva restitució.
En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que
contenen residus perillosos figurarà:
•

El codi d’identificació els residus.

•

El nom, direcció i telèfon del titular dels residus.

•

La data d’envasament.

•

La naturalesa dels rics que presenten els residus.

Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament
en aigües superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes
d’evacuació d’aigües residuals, prohibició que es fa extensible als residus
derivats del tractament d’aquests olis usats.
Gestors de residus
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot
ser també diferent. Ja que la zona d’obra és una zona amb àmplia disponibilitat
de gestors, no es defineix el gestor concret a utilitzar per a cada residu, deixant
aquest aspecte de detall a incloure en el pla de gestió de residus a redactar pel
contractista adjudicatari, segons les característiques organitzatives d’aquest.
Qualsevol dels gestors de residus autoritzats serà vàlid per a la realització
d’aquesta feina. La llista de gestors existents es pot consultar a la web
www,gencat.cat

2.4. PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS PREVIESTES
A continuació es mostra un plànol a nivell de croquis de les instal·lacions que es
preveuen a implantar en obra en funció de la documentació aportada en el
present estudi, no obstant cal tenir en compte que el contractista adjudicatari
podrà ajustar aquestes instal·lacions en funció del seu pla de gestió de residus i
la disponibilitat de terreny i organització de l’obra.
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2.5. PRESCRIPCIONS DEL PLEC
La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa:
•

ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el
tractament i eliminació dels olis usats

•

LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.

•

DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de
Gestors de Residus.

•

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 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus
en dipòsits controlats.

•

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.

•

DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus.

•

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.
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•

DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició
addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de
gestió de residus.

•

LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de
juliol, reguladora dels residus.

•

LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de
tractament de residus i del cànon sobre la deposició de residu.

•

REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el
reglamento para la ejecución de la ley 2071986, básica de residuos
tóxicos y peligrosos.

•

ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo), sobre gestión de. aceites usados.

•

REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y
reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el
amianto.

•

REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el
reglamento para la ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de
Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto
833/1998 de 20 de julio.

•

LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

•

REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la
eliminación. De residuos mediante depósito en vertedero.

•

ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea
de residuos.

•

REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión
de los aceites industrials usados.

•

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant
l’obra i la seva classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que
està en vigor des de l’1 de gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un
sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a
perillosos (especials).
En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el
format de la codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya
(CRC), tot i que aquests no tenen perquè coincidir.
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El CRC continua essent vigent per determinar la correcta gestió que ha de tenir
cadascun dels residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri
en contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com
és el cas de la seva classificació.
Residus principals segons el CER de la construcció i demolició
Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització són els següents:
•

Terres

•

Roca

•

Formigó (paviments, murs, ...)

•

Mescles bituminoses

•

Cablejat elèctric

•

Restes vegetals

•

Metalls

•

Maons

•

Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró.

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els
següents grups:
RESIDUS NO ESPECIALS:
(17) Residus de construcció i d’enderrocs
RUNA:
17 01 01 Formigó
17 01 02 Maons
17 01 03 Teules i materials ceràmics
17 02 02 Vidre
17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05
03
FUSTA:
17 02 01 Fusta
PLÀSTIC:
17 02 03 Plàstic
FERRALLA:
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17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)
17 04 01 Coure, bronze, llautó
17 04 02 Alumini
17 04 04 Zinc
17 04 05 Ferro i acer
17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10

RESIDUS ESPECIALS:
(17) Residus de construcció i d’enderrocs
17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri.
17 09 02 Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per
exemple, segellants que contenen PCB, revestiments de sòl a base de
resines que contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB,
condensadors que contenen PCB).
17 09 03 Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus
mesclats) que contenen substàncies perilloses.
17 02 04 Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan
contaminats per aquestes.
17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres
substàncies perilloses.
17 08 01 Materials de construcció a base de guix contaminats amb
substàncies perilloses.
17 06 01 Materials d'aïllament que contenen amiant
17 06 03 Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen,
substàncies perilloses.
17 06 05 Materials de construcció que contenen amiant.
17 05 03 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses.
17 05 05 Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses.
17 04 09 Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses.
17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres
substàncies perilloses.
17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla.
17 03 03 Quitrà d'hulla i productes enquitranats.
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Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17
del CER
RESTES VEGETALS:
El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes
vegetals en el capítol de Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al
capítol 02, del CER s’inclou els residus de silvicultura, aquest és equivalent a les
restes vegetals.
02 01 07 Residus de silvicultura.
A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites
quantitats com són:
•

Paper i cartró

•

Envasos, draps de neteja i roba de treball

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els
següents grups:
(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba
de protecció no especificats en cap altra categoria
Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS.
Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17
del CER
Durant les obres es poden generar residus:
(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels
capítols 05, 12 i 19)
Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament
específic.
(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i
residus de la preparació i elaboració d’aliments
02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i
pesca.
02 01 08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses.
Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS.
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2.6. GESTORS DE RESIDUS
La deposició controlada de residus de la construcció s'ha de fer en abocadors
específics (dipòsits controlats). En aquest cas:
-

El dipòsit controlat de runes i altres residus de la construcció proposat és
el de Manlleu a 14 km de l’obra.

-

El gestor per residus no especials proposat és la Planta de Reciclatge de
de Manlleu a 14 km de l’obra.

RESIDUS INERTS:

RESIDUS NO ESPECIALS:
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3. VALORACIÓ DELS COSTOS PER A LA GESTÓ DE RESIDUS
Les despeses derivades de la gestió de residus procedent dels enderrocs i
moviment de terres queden detallades al pressupost de projecte i incloses
internament en els preus de cada una de les partides corresponents.
Les despeses derivades de la gestió de residus procedents de la construcció, un
cop calculats els valors resultants a partir dels factors detallats en el present
annex, queden també incloses dintre del pressupost de projecte, incloses
implícitament a cada unitat d’obra definida.

Barcelona, Abril de 2022,

Ramon Font Arnedo
Enginyer de camins, canals i ports
CIAE INGENIEROS S.L.
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APÈNDIX 01 - AMIDAMENTS

17

GR_CARRER_DEL_MIG

AMIDAMENTS
Obra
Capítol

1

Pàg.:
01
01

I2R24200
Num.
1
2
3
4
5
6

PRESSUPOST GR_CARRER_DEL_MIG
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS

m3

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Text

Tipus

150101 Envasos paper i cartró
170107 Mescles de formigó, maons,
teules
170201 Fusta
170203 Plàstic
170405 Ferro i acer
170904 Residus barrejats de
construcció i demolició

[C]

[D]

[E]

[F]

I2R54239
Num.
1
2
3
4
5
6

m3

0,735 C#*D#*E#*F#
18,365 C#*D#*E#*F#

1,837
11,019
0,184
9,183

1,837
11,019
0,184
9,183

41,323

Tipus

150101 Envasos paper i cartró
170107 Mescles de formigó, maons,
teules
170201 Fusta
170203 Plàstic
170405 Ferro i acer
170904 Residus barrejats de
construcció i demolició

[C]

[D]

[E]

[F]

01
02

I2R641J0
Num.
1
2
3
4
5
6

0,735 C#*D#*E#*F#
18,365 C#*D#*E#*F#

1,837
11,019
0,184
9,183

1,837
11,019
0,184
9,183

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

41,323

PRESSUPOST GR_CARRER_DEL_MIG
CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS

m3

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

Text

Tipus

150101 Envasos paper i cartró
170107 Mescles de formigó, maons,
teules
170201 Fusta
170203 Plàstic
170405 Ferro i acer
170904 Residus barrejats de
construcció i demolició

[C]

[D]

[E]

01
03

[F]

TOTAL Fórmula

0,735
18,365

0,735 C#*D#*E#*F#
18,365

1,837
11,019
0,184
9,183

1,837
11,019
0,184
9,183

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol

TOTAL Fórmula

0,735
18,365

TOTAL AMIDAMENT

1

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

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Text

Obra
Capítol

TOTAL Fórmula

0,735
18,365

TOTAL AMIDAMENT
2

1

41,323

PRESSUPOST GR_CARRER_DEL_MIG
GESTIÓ DE RESIDUS
EUR

GR_CARRER_DEL_MIG

AMIDAMENTS
1

I2RA6770

Num.
1

m3

Text

Pàg.:

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Tipus

170203 Plàstic

[C]

[D]

[E]

[F]

11,019

I2RA6890

Num.
1

m3

Text

11,019

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Tipus

170201 Fusta

[C]

[D]

[E]

[F]

1,837

I2RA73G0
Num.
1

m3

Text

1,837

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

170107 Mescles de formigó, maons,
teules

[C]

[D]

[E]

[F]

18,365

I2RA6680

Num.
1

m3

Text

18,365

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Tipus

170405 Ferro i acer

[C]

[D]

[E]

[F]

0,184

I2RA7580

Num.
1

m3

Text

0,184

Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Tipus

170904 Residus barrejats de
construcció i demolició

[C]

[D]

[E]

[F]

9,183

I2RA6960

Num.
1

m3

Text

150101 Envasos paper i cartró

TOTAL Fórmula

9,183 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
6

TOTAL Fórmula

0,184 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL Fórmula

18,365 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
4

TOTAL Fórmula

1,837 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

11,019 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

2

9,183

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Tipus

[C]

[D]

[E]

0,735

[F]

TOTAL Fórmula

0,735 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

0,735

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.:

1

P-1

I2R24200

m3

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

22,79

€

P-2

I2R54239

m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

9,69

€

P-3

I2R641J0

m3

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat
(TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

35,85

€

P-4

I2RA6680

m3

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos
amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(MENYS VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

-25,65

€

P-5

I2RA6770

m3

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(ZERO EUROS)

0,00

€

P-6

I2RA6890

m3

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(DEU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

10,72

€

P-7

I2RA6960

m3

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(ZERO EUROS)

0,00

€

P-8

I2RA73G0

m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(VINT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

20,52

€

P-9

I2RA7580

m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(SETZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

16,92

€
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-1

P-2

P-3

P-4

P-5

P-6

P-7

P-8

P-9

I2R24200

I2R54239

I2R641J0

m3

m3

m3

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
Altres conceptes
Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
Altres conceptes
Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat
Altres conceptes

Pàg.:

1

22,79

€

22,79000

€

9,69

€

9,69000

€

35,85

€

35,85000

€
€

I2RA6680

m3

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos
amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-25,65

B2RA6680

t

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos
amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes

-24,43200
-1,21800

€
€

I2RA6770

m3

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00

B2RA6770

t

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes

0,00000

€

€

0,00000

€
€

I2RA6890

m3

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

10,72

B2RA6890

t

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes

10,21250
0,50750

€
€

I2RA6960

m3

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00

B2RA6960

t

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes

0,00000

€

€

0,00000

€
€

I2RA73G0

m3

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

20,52

B2RA73G0

t

Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes

19,54000
0,98000

€
€

I2RA7580

m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

16,92

B2RA7580

t

Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

16,11430

€

€

GR_CARRER_DEL_MIG

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Altres conceptes
Abril de 2022
Ramon Font Arnedo
Enginyer de Camins, Canals i Ports
CIAE INGENIEROS S.L.

Pàg.:

2

0,80570

€
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PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

Pressupost GR_CARRER_DEL_MIG

Capítol

01

Classificació de residus

1

1 I2R24200

m3

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)

22,79

41,323

941,75

2 I2R54239

m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 2)

9,69

41,323

400,42

TOTAL

Capítol

01.01

1.342,17

Obra

01

Pressupost GR_CARRER_DEL_MIG

Capítol

02

Càrrega i transport de residus

1 I2R641J0

TOTAL

m3

Capítol

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 9 m3 de capacitat (P - 3)

35,85

41,323

01.02

1.481,43

1.481,43

Obra

01

Pressupost GR_CARRER_DEL_MIG

Capítol

03

Gestió de residus

1 I2RA6770

m3

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no
perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)

0,00

11,019

0,00

2 I2RA6890

m3

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no
perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)

10,72

1,837

19,69

3 I2RA73G0

m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 8)

20,52

18,365

376,85

4 I2RA6680

m3

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 4)

-25,65

0,184

-4,72

5 I2RA7580

m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 9)

16,92

9,183

155,38

6 I2RA6960

m3

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)

0,00

0,735

0,00

TOTAL

Capítol

01.03

547,20

EUR

GR_CARRER_DEL_MIG

PRESSUPOST

Pàg.:

2
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RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
Classificació de residus
1.342,17
Capítol

01.02

Càrrega i transport de residus

Capítol

01.03

Gestió de residus

Obra

01

Pressupost GR_CARRER_DEL_MIG

1.481,43
547,20
3.370,80

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.370,80
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost GR_CARRER_DEL_MIG
3.370,80
3.370,80

euros

PROJECTE CONSTRUCTIU PER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DEL MIG A TAVÈRNOLES

ANNEX 19 – AFECTACIONS VIALITAT PUBLICA

PROJECTE CONSTRUCTIU PER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DEL MIG A TAVÈRNOLES

ÍNDEX GENERAL
1.

INTRODUCCIÓ .............................................................................................................. 2

2.

DESCRIPCIÓ DE LES AFECCIONS ............................................................................. 2
2.1.

AFECCIÓ A LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES .............................................................. 2

2.2.

AFECCIÓ A LES ÀREES D’ESTACIONAMENT ........................................................... 2

2.3.

AFECCIÓ ALS GUALS DE VEHICLES ......................................................................... 2

2.4.

AFECCIÓ AL MOBILIARI URBÀ ................................................................................... 2

2.5.

AFECCIÓ ALS VIANANTS ............................................................................................ 3

1

PROJECTE CONSTRUCTIU PER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DEL MIG A TAVÈRNOLES

1. INTRODUCCIÓ
Aquest annex forma part dels treballs de consultoria encarregats per
l’Ajuntament de Tavèrnoles a Ciae Enginyers amb l’objecte d’elaborar el
Projecte constructiu per la reurbanització del carrer del Mig.
L’objecte del projecte és, d’acord amb els criteris establerts per les nomes vigents
i els criteris fixats pel departament tècnic de l’Ajuntament de Tavèrnoles, la
definició de la solució que permeti reurbanitzar el carrer que actualment està
pavimentat en formigó. Es renovarà la xarxa de clavegueram i es soterra la xarxa
de baixa tensió. El carrer disposarà de plataforma única amb separació de tres
zones: vorera amb formigó imprès, calçada amb paviment asfàltic i aparcament
amb formigó lliscat. La vorera tindrà continuïtat en el carrer de Savassona per
connectar amb la vorera del carrer Montseny. A més, s’executarà un nou accés
a placeta i es definirà la senyalització vertical i horitzontal necessària.
En concret, aquest annex té com objecte l’estudi de l’afecció als vials de
circulació de vehicles i vianants de les obres per realitzar l’execució de la
reurbanització del carrer del Mig, al municipi de Tavèrnoles. Per tal de minimitzar
les afeccions a la circulació de vehicle, les obres d’execució es realitzaran en
una única fase.

2. DESCRIPCIÓ DE LES AFECCIONS
2.1. AFECCIÓ A LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES
Al reurbanitzar el carrer en la seva totalitat la circulació de vehicles es veurà
totalment afectada. El carrer del Mig romandrà tallat en la seva totalitat, en la
duració de les obres.
Per facilitar la circulació al llarg del municipi, el carrer de Baix es canviarà de
sentit fent que els vehicles que circulen pel carrer Montseny i de l’Església, arribin
a la BV-5213.

2.2. AFECCIÓ A LES ÀREES D’ESTACIONAMENT
El carrer actualment no disposa d’aparcament, per tant, no hi haurà afeccions a
les àrees d’estacionament. Tot i això si que és una zona que els veïns utilitzen
com aparcament i per tant s’eliminarà espai d’aparcament.

2.3. AFECCIÓ ALS GUALS DE VEHICLES
El carrer del Mig disposa de diversos guals per vehicles per accedir a les
parcel·les. Aquest accés romandrà tancat en la duració de l’obra.

2.4. AFECCIÓ AL MOBILIARI URBÀ
No hi haurà afeccions al mobiliari urbà.
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2.5. AFECCIÓ ALS VIANANTS
Al reurbanitzar el carrer en la seva totalitat la circulació de vehicles es veurà
totalment afectada. El carrer del Mig romandrà tallat en la seva totalitat, en la
duració de les obres. S’haurà de garantir l’accés als veïns fins a l’entrada de les
parcel·les.

Dins del document nº2 del present projecte, al plànol nº17 es mostra la
representació gràfica que representa les afeccions previstes al llarg de l’obra.

3

PROJECTE CONSTRUCTIU PER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DEL MIG A TAVÈRNOLES

ANNEX 20 – PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ
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1. PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ
A continuació es resumeix els costos associats calculats per l’execució de les
obres necessàries dels present projecte constructiu:

Barcelona, Abril de 2022,

Ramon Font Arnedo
Enginyer de camins, canals i ports
CIAE INGENIEROS S.L.
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LA PLACETA

EMPRESA CONSULTORA:

Ajuntament
de Tavèrnoles

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE

TÍTOL DEL PROJECTE

ESCALA:
PROJECTE CONSTRUCTIUPER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DEL MIG

Ramon Font Arnedo

1/600

DATA:
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6

12

ABRIL 2022

Escala original DinA-3

TÍTOL DEL PLÀNOL

PLÀNOL NÚM.

ESTAT ACTUAL
XARXA D'ABASTAMENT
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_____DE______
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LA PLACETA

EMPRESA CONSULTORA:

Ajuntament
de Tavèrnoles

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE

TÍTOL DEL PROJECTE

ESCALA:
PROJECTE CONSTRUCTIUPER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DEL MIG

Ramon Font Arnedo

1/600

DATA:
0

6

12

ABRIL 2022

Escala original DinA-3

TÍTOL DEL PLÀNOL

PLÀNOL NÚM.

ESTAT ACTUAL
XARXA DE SANEJAMENT

3.3
FULL:

01

01

_____DE______

LLEGENDA:
XARXA DE FIBRA
ÓPTICA

O
N

S

IX
DE BA

E

R
CARRE

ET
RR
CA
S

E
RR

SE

AS
EC
AD
ER

CAR
RER

DEL

MIG

CAR

RER

MO

NTS

ENY

LA PLACETA

EMPRESA CONSULTORA:

Ajuntament
de Tavèrnoles

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE

TÍTOL DEL PROJECTE

ESCALA:
PROJECTE CONSTRUCTIUPER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DEL MIG

Ramon Font Arnedo

1/600

DATA:
0

6

12

ABRIL 2022

Escala original DinA-3

TÍTOL DEL PLÀNOL

PLÀNOL NÚM.

ESTAT ACTUAL
XARXA DE FIBRA ÓPTICA

3.4
FULL:

03

04

_____DE______

LLEGENDA:
XARXA BAIXA TENSIÓ
AÈRIA

O
N

S

IX
DE BA

E

R
CARRE

ET
RR
CA
S

E
RR

SE

AS
EC
AD
ER

CAR
RER

DEL

MIG

CAR

RER

MO

NTS

ENY

LA PLACETA

EMPRESA CONSULTORA:

Ajuntament
de Tavèrnoles

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE

TÍTOL DEL PROJECTE

ESCALA:
PROJECTE CONSTRUCTIUPER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DEL MIG

Ramon Font Arnedo

1/600

DATA:
0

6

12

ABRIL 2022

Escala original DinA-3

TÍTOL DEL PLÀNOL

PLÀNOL NÚM.

ESTAT ACTUAL
XARXA BAIXA TENSIÓ

3.5
FULL:

01

01

_____DE______

519.37
519.41

LLEGENDA:

519.34
519.58

519.89

519.52 519.47

519.66
519.38

519.42

519.60
520.15
521.10

519.82
520.30

520.46

520.12

520

520.65
QUA

520.01
520.18

521.00

ACCÈS A HABITATGES
PAL FUSTA BT

520.45

520.27

520.66

521.17

520.61
520.40
520.89

520.90

520.43

521.09

520.53

520.69

521
520.48

521.23

520.58
520.94
521.16

520.78

520.45
520.67

521.55

520.67
520.68

520.45
521.82

524.55
520.71
520.53

522

522.22

520.58

520.74
522.71
524.58
520.95 521.95

522.78

522.66

522.62

520.64

520.84

521.16
522.41
520.91

520.86
520.85

522.98
523

521.07

520.80
520.90
520.89

CAR

RER

524.59
523.51

521.13

521

PAL FORMIGÓ BT

521.50
523.16

DEL

MIG

521.00

520.95

521.24

522.41

521.03

524.14

521.54
522.45

521.08

524

521.37
524.16

524.22

FANAL

524.56

525
525.78

526.73

522.19

521.61

521.43
521.60

526.26 526.46
526.17

526.24
526.34

521.49

525.79

526

526.20

526.48

521.58
521.53

526.28

526.05

526.49

525.64

525.84

521.45

521.42

525.85

526.50
526.41

521.59
521.81

521.59

526.53 526.57

CARRER DEL MONTSENY
526.49526.59

526.58

521.83

526.60

526.63

525.47
526.63

521.85

521.75

523.13

521.71

526.72
526.65

521.93

526.78
521.83

521.99

527.22
526.76

527

526.94

527.13

526.68

527.27

521.82

526.64
526.82
526.67

521.84
521.86

526.73
521.95

526.78

522.09
521.97

522

TRAM 1
527.27

527.02

521.98

527.37

525.94

522.38
522.04

528

ER

CARR

REGISTRE AIGÜA
POTABLE
TAPA DE REGISTRE
CLAVEGUERAM

521.40
521.35

525.55

525.41
525.69

525.45
525.85
526.25

522.45

521.42
521.20
521.26

525.13
525.25

525.55

IX
DE BA

521.16

525.76
524.71
525.04

522.21

522.19
522.02

523.14
522.22

522.24
522.29
522.24 522.24

522.18

522.79

522.26
522.16
522.18

522.32

522.35

522.32
522.80
522.28
522.35

522.79

522.33

522.24

SENYAL DE VERTICAL

519.37

522.29

CAR
RER

522.34

DEL

522.38
522.36

522.82
522.34

MIG

522.37
522.33

522.39

522.28
522.35

522.41
522.22

522.32

527.71

522.81
522.42

522.32
522.23
523.52

527.71
522.30
526.50

522.43
522.31

522.38

523.15

522.49

522.47

522.57

522.38

EMBORNAL

519.41

522.64

522.58
523.21
522.49

522.49

522.62

522.48
523.75

522.54
522.54
522.56
522.65

PILONA

519.34

TRAM 2

526.65
522.69
522.69

522.77

522.93
522.75
522.85

534

522.93

526.66

523.18

523

535

519.89

PAPERERA 1

519.52 519.47

535

519.58

523.10
523.22

523.10

523.26
523.26 523.19
523.30

PAPERERA 2

523.49

523.35

524.12

523.55

523.93

521.66

523.53
523.54

21

-5

523.82

3

519.38 519.42

BV

519.66

523.97
523.58
523.64

522

523.52

ET
RR

523.68

523.55

521.87

524.20

523.82
523

523.87

A
ER

523.68
523.68

521.96

523.88

522.24

523.71

522.20

DE

523.75

CA

526.66

CA

522.38

523.91

SS

523.71

523.94

523.87

RE
ER

ARQUETA

523.91

523.96

522.40

523.18

523.92

523.96

522.55

523.13

523.92

522.74

524

CA

524.21
524.16

RR

524.03

524

DE

522.96

524.04
524.42

524.02

524.10

524.00

523.24

524.64
524.08
523.57

524.71

524.61

524.07
524.10

520.12

UBICACIÓ
ESC. 1/2000

521.10

519.82
520.30

520.46

522.82

524.24

L MIG

526.69

524.01

524.04

ER

524.36

520.15

S

523.98
523.93

519.60

524.16

524.15

523.89

524.77

525.02

525.44

524.20

524.15

524.42

525.61

525.86

523.72
524.16

525.02

525.62

525.73

525.35

NY

SE

524.73

NT

525.08
525.21

L MO

524.96

525.53

525.25

CA

525.11 525.00
525.10

RR

ER

DE

524.97

520

520.65

QUA

520.01

O

520.18
521.00

524.10
524.14

525
526.66

525.90

TRAM 3

523.47

524.10

524.68

525.29

520.45

520.27

520.66

521.17

N

S

520.61
520.40
520.89

520.90

E

520.43

521.09

520.53

520.69
521

520.48

521.23

520.58
520.94

520.78

521.16
521.55

520.45
520.67
520.67
520.68

520.45
521.82

524.55
520.71
520.53

522

522.22
520.74

522.71
522.66

522.62

524.58
520.95 521.95

522.78

520.58
520.64

520.84

521.16
522.41
520.91

520.86
520.85

522.98
523

521.07

520.80
521.50

520.90

CAR

520.89

RER

524.59
523.51

DEL

521.13

521

523.16

MIG

521.00

520.95

521.24

522.41

521.03

524.14

521.54
522.45

521.08

524

521.37
524.16

524.22

524.56

521.16

525.04

521.35
521.42

525

525.85
526.28

526.05

521.49

526.49

525.64
525.78

521.43

525.79
526.26 526.46

526

526.20

526.17
526.24
526.34

521.58

525.55

525.41
525.69

525.84

521.40

521.26

521.53

525.55

526.25

521.45

521.20

525.13
525.25

525.45
525.85

522.45

521.42

525.76
524.71

526.50
526.41

521.59

526.53 526.57

CARRER DEL MO

NTSENY

526.48

526.49526.59

526.58

526.73

526.60

526.63

525.47
526.63

526.72
526.65
526.78
527.22
526.64

526.76

7

52

527.27

527.02

526.94

527.13
527.27

526.82
526.68

526.67

526.73

526.78

527.37

8

52

EMPRESA CONSULTORA:

Ajuntament
de Tavèrnoles

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE

TÍTOL DEL PROJECTE

ESCALA:
PROJECTE CONSTRUCTIUPER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DEL MIG

Ramon Font Arnedo

1/250

DATA:
0

2.5

5

ABRIL 2022

Escala original DinA-3

TÍTOL DEL PLÀNOL

PLÀNOL NÚM.

PLATA TOPOGRÀFICA
TRAM 1

04
FULL:

01

03

_____DE______

519.37
519.41

LLEGENDA:

519.34
519.58

519.89

519.52 519.47

519.66
519.38

519.42

519.60
520.15
521.10

519.82
520.30

520.46

520.12

520

520.65
QUA

520.01
520.18

521.00

ACCÈS A HABITATGES
PAL FUSTA BT

520.45

520.27

520.66

521.17

520.61
520.40
520.89

520.90

520.43

521.09

520.53

520.69

521
520.48

521.23

520.58
520.94
521.16

520.78

520.45
520.67

521.55

520.67
520.68

520.45
521.82

524.55
520.71
520.53

522

522.22

520.58

520.74
522.71
524.58
520.95 521.95

522.78

522.66

522.62

520.64

520.84

521.16
522.41
520.91

520.86
520.85

522.98
523

521.07

520.80
520.90
520.89

CAR

RER

524.59
523.51

521.13

521

PAL FORMIGÓ BT

521.50
523.16

DEL

MIG

521.00

520.95

521.24

522.41

521.03

524.14

521.54
522.45

521.08

524

521.37
524.16

524.22

FANAL

524.56

525.78

522.19

521.43
521.60

526.26 526.46

526

526.73

521.49

525.79

526.20

526.17
526.24
526.34

521.61

526.28

526.05

526.49

525.64

525.84

521.58

521.42

525.85

526.48

526.50
526.41

521.59
521.81

521.59

526.53 526.57

CARRER DEL MONTSENY
526.49526.59

526.58

521.83

526.60

526.63

525.47
526.63

521.85

521.75

523.13

521.71

526.72
526.65

521.93

526.78
521.83

521.99

527.22
526.76

527.27

527.02

526.94

527.13

526.68

527.27

521.82

526.64
526.82
526.67

521.84
521.86

526.73
521.95

526.78

522.09
521.97

522

TRAM 1
527

521.54
522.45

521.45
521.53

525

REGISTRE AIGÜA
POTABLE
TAPA DE REGISTRE
CLAVEGUERAM

521.40
521.35

525.55

525.41
525.69

525.45
525.85
526.25

522.45

521.42
521.20
521.26

525.13
525.25

525.55

522.41

521.16

525.76
524.71
525.04

521.98

527.37

525.94

522.38
522.04

528

522.19

522.21

522.02

523.14
522.22

522.24
522.29
522.24 522.24

522.18

522.79

522.26
522.16
522.18

522.32

522.35

521.37

522.32
522.80
522.28
522.35

522.79

522.33

522.24

SENYAL DE VERTICAL

522.29

CAR
RER

522.34

DEL

522.38
522.36

522.82
522.34

MIG

522.37
522.33

522.39

522.28
522.35

522.41
522.22

522.32

527.71

522.81
522.42

522.32
522.23
523.52

522.43
522.31

522.38

523.15

522.49

522.47

522.45

521.42

527.71
522.30
526.50

522.57

522.38

EMBORNAL

522.64

522.58
523.21
522.49

522.49

522.62

522.48
523.75

522.54
522.54
522.56
522.65

PILONA

521.45
521.58

522.69
522.69
522.93
522.75
522.85

534

522.93

PAPERERA 1

535

522.19

526.66

535

521.53

TRAM 2

522.77

523.18

523

521.40

526.65

523.10
523.22

523.10

523.26
523.26 523.19
523.30

523.49

523.35

524.12

523.55

523.93

521.66

523.54

21

-5

523.53

BV

PAPERERA 2

523.82

3

523.97
523.58
523.64

522

523.52

521.87

524.20

521.96

523.88

522.24

523.71

522.20

DE
CA

522.38

523.91
523.71

SS

523.94

523.87

RE
ER

523.91
523.98

523.96

522.40

523.18

523.92

523.96

522.55

S

521.61

523.82
523

523.87

523.68

A
ER

523.68

521.42

ET
RR

523.68

523.55

523.75

CA

526.66

ARQUETA

523.13

523.92

523.93

522.74

524

CA

524.21

RR

524.16

524.03

524

ER

524.36

DE

522.82

522.96

524.24
524.04

L MIG

526.69

524.01

524.04

524.42

524.02

524.10

524.00

523.24

524.64
524.08
523.57

524.71

524.61

524.07
524.10

521.49

UBICACIÓ
ESC. 1/2000

521.43
521.60

524.10
524.14
524.16

524.15

523.89

524.77

525.02

525.44

524.20

524.15

524.42

525.61

525.86

523.72
524.16

525
526.66

525.90

TRAM 3

523.47

524.10

524.68

525.29

525.02

525.62

525.73

525.35

NY

SE

524.73

NT

525.08
525.21

L MO

524.96

525.53

525.25

CA

525.11 525.00
525.10

RR

ER

DE

524.97

521.59

O

521.81

521.59

N

S

521.83
525.47

521.85

521.75

E

523.13

521.71
521.93
521.83

521.99
521.82

521.84
521.86

521.95

522.09
521.97
52
2

521.98
525.94

522.38
522.04

522.19

522.21

522.02

523.14
522.22

522.24
522.29
522.79

522.24 522.24

522.18

522.26
522.16
522.18

522.32

522.35

522.32
522.80
522.28
522.35

522.79

522.33

522.24

522.29

CAR

522.34

RER

522.38

DEL

522.36

522.82
522.34

MIG

522.37

522.28
522.35

522.41

522.22

522.32

527.71

522.33

522.39

522.81
522.42

522.32
522.23
523.52

527.71
522.30
526.50

522.43
522.31

522.38

522.49

522.47
522.38

522.49

522.49
522.48
523.75

EMPRESA CONSULTORA:

Ajuntament
de Tavèrnoles

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE

TÍTOL DEL PROJECTE

ESCALA:
PROJECTE CONSTRUCTIUPER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DEL MIG

Ramon Font Arnedo

1/250

DATA:
0

2.5

5

ABRIL 2022

Escala original DinA-3

TÍTOL DEL PLÀNOL

522.54

PLÀNOL NÚM.

PLATA TOPOGRÀFICA
TRAM 2

04
FULL:

02

03

_____DE______

522.82
522.34

522.37
519.37
519.41

522.33

522.39

LLEGENDA:

519.34
519.58

519.89

519.52 519.47

519.66
519.38

519.42

519.60
520.15
521.10

519.82
520.30

520.46

520.12

520

520.65
QUA

520.01
520.18

521.00

522.41

ACCÈS A HABITATGES
PAL FUSTA BT

522.81
522.42

521.17

520.61
520.40
520.89

520.90

520.43

521.09

520.53

520.69

521
520.48

521.23

520.58
520.94
521.16

520.78

520.45
520.67

521.55

520.67
520.68

520.45
521.82

524.55
520.71
520.53

522

522.22

520.58

520.74
522.71

520.64

520.84

524.58
520.95 521.95

522.78

522.66

522.62

521.16
522.41
520.91

520.86
520.85

522.43

522.98
523

PAL FORMIGÓ BT

521.07

520.80
520.90

521.50
523.16

520.89

CAR

RER

DEL

524.59
523.51

521.13

521

522.23

520.45

520.27

520.66
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EMPRESA CONSULTORA:

Ajuntament
de Tavèrnoles

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE

TÍTOL DEL PROJECTE

ESCALA:
PROJECTE CONSTRUCTIUPER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DEL MIG

Ramon Font Arnedo
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DATA:
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ESCALA:
PROJECTE CONSTRUCTIUPER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DEL MIG

Ramon Font Arnedo
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0

15

30

ABRIL 2022
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PLÀNOL NÚM.
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_____DE______
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2.08

ELEMENTS EXISTENTS:
ACCÈS A HABITATGES
FANAL

3.00

REGISTRE AIGÜA POTABLE
TAPA DE REGISTRE
CLAVEGUERAM

0.50

2.23

VORERA EXISTENT

SENYAL VERTICAL AMB ELEMENT
DE FIXACIÓ

CAR

RER

SENYAL VERTICAL SENSE
ELEMENT DE FIXACIÓ

DEL

MIG

NOU ELEMENTS:
PARTERRE
NOU REGISTRE AIGÜA POTABLE
EMBORNAL
PILONA
NOVA TAPA DE REGISTRE
CLAVEGUERAM
NOVA SENYAL VERTICAL
AMB ELEMENT DE FIXACIÓ
NOVA SENYAL VERTICAL SENSE
ELEMENT DE FIXACIÓ
LLAMBORDÍ DE FORMIGÓ PER A
DELIMITACIÓ D'APARCAMENTS
PAVIMENT DE
FORMIGÓ LLISCAT
PAVIMENT DE
MESCLA BITUMINOSA
PAVIMENT DE
FORMIGÓ IMPRÈS
RIGOLA DE FORMIGÓ
DE 30X20 cm.

CARRER DEL MONTSENY

PAVIMENT DE SAULÓ

EMPRESA CONSULTORA:

Ajuntament
de Tavèrnoles

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE

TÍTOL DEL PROJECTE

ESCALA:
PROJECTE CONSTRUCTIUPER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DEL MIG

Ramon Font Arnedo
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DATA:
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PLÀNOL NÚM.
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TRAM 1
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_____DE______

LLEGENDA:
ELEMENTS EXISTENTS:
ACCÈS A HABITATGES
FANAL
REGISTRE AIGÜA POTABLE
TAPA DE REGISTRE
CLAVEGUERAM
VORERA EXISTENT

SENYAL VERTICAL AMB ELEMENT
DE FIXACIÓ
SENYAL VERTICAL SENSE
ELEMENT DE FIXACIÓ
NOU ELEMENTS:
PARTERRE
NOU REGISTRE AIGÜA POTABLE
EMBORNAL
PILONA
NOVA TAPA DE REGISTRE
CLAVEGUERAM
NOVA SENYAL VERTICAL
AMB ELEMENT DE FIXACIÓ
NOVA SENYAL VERTICAL SENSE
ELEMENT DE FIXACIÓ
LLAMBORDÍ DE FORMIGÓ PER A
DELIMITACIÓ D'APARCAMENTS
PAVIMENT DE
FORMIGÓ LLISCAT
PAVIMENT DE
MESCLA BITUMINOSA
PAVIMENT DE
FORMIGÓ IMPRÈS
RIGOLA DE FORMIGÓ
DE 30X20 cm.
PAVIMENT DE SAULÓ
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TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE
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ESCALA:
PROJECTE CONSTRUCTIUPER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DEL MIG

Ramon Font Arnedo
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PLANTA PROPOSTA URBANITZACIÓ
TRAM 2
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04

_____DE______

LLEGENDA:
ELEMENTS EXISTENTS:
ACCÈS A HABITATGES
FANAL
REGISTRE AIGÜA POTABLE
TAPA DE REGISTRE
CLAVEGUERAM
VORERA EXISTENT

SENYAL VERTICAL AMB ELEMENT
DE FIXACIÓ
SENYAL VERTICAL SENSE
ELEMENT DE FIXACIÓ
NOU ELEMENTS:
PARTERRE
NOU REGISTRE AIGÜA POTABLE
EMBORNAL
PILONA
NOVA TAPA DE REGISTRE
CLAVEGUERAM
NOVA SENYAL VERTICAL
AMB ELEMENT DE FIXACIÓ
NOVA SENYAL VERTICAL SENSE
ELEMENT DE FIXACIÓ
LLAMBORDÍ DE FORMIGÓ PER A
DELIMITACIÓ D'APARCAMENTS
PAVIMENT DE
FORMIGÓ LLISCAT
PAVIMENT DE
MESCLA BITUMINOSA
PAVIMENT DE
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PLANTA PROPOSTA URBANITZACIÓ
TRAM 3
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_____DE______

LLEGENDA:
ELEMENTS EXISTENTS:
ACCÈS A HABITATGES
FANAL
REGISTRE AIGÜA POTABLE
TAPA DE REGISTRE
CLAVEGUERAM
VORERA EXISTENT

SENYAL VERTICAL AMB ELEMENT
DE FIXACIÓ
SENYAL VERTICAL SENSE
ELEMENT DE FIXACIÓ
NOU ELEMENTS:
PARTERRE
NOU REGISTRE AIGÜA POTABLE
EMBORNAL
PILONA
NOVA TAPA DE REGISTRE
CLAVEGUERAM
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NOVA SENYAL VERTICAL
AMB ELEMENT DE FIXACIÓ

RT

E
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TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE

TÍTOL DEL PROJECTE

ESCALA:
PROJECTE CONSTRUCTIUPER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DEL MIG

Ramon Font Arnedo

1/200

DATA:
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4

ABRIL 2022

Escala original DinA-3

TÍTOL DEL PLÀNOL

PLÀNOL NÚM.

PLANTA PROPOSTA URBANITZACIÓ
TRAM 4

06
FULL:

04

04

_____DE______

LLEGENDA:
FANAL A DESMUNTAR I RECOL·LOCAR

E BA
RER D

IX

SENYAL VERTICAL A DESMUNTAR I RECOL·LOCAR

CAR

ARQUETA D'AIGUA POTABLE A ENDERROCAR I
RECOL·LOCAR
PAL FUSTA BT A ENDERROCAR
PAL FORMIGÓ BT A ENDERROCAR
POU A ENDERROCAR
EMBORNAL A ENDERROCAR

ENDERROC DE PAV. FORMIGÓ
ENDERROC DE PAV. DE MESCLA BITUMINOSA
ENDERROC DE PAV. FORMIGÓ + RASA VARIABLE FINS
A -1.32m / -2.08m (PER SERVEI DE SANEJAMENT)
ENDERROC DE PAV. FORMIGÓ + RASA FINS A -1.00m
(PER SERVEI DE BAIXA TENSIÓ)
ENDERROC DE PAV. DE FORMIGÓ IMPRÉS
ENDERROC DE RIGOLA
ESBROSSADA I RETIRADA D'ARBUSTS
TALL AMB SERRA DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA
TALL AMB SERRA DE PAVIMENT DE FORMIGÓ
ENDERROC DE VORADA DE JARDÍ
EIX NOU COL·LECTOR DE SANEJAMENT PROJECTAT

O
N

S
E

CAR

RER

DEL

MIG

TRAM 1
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TRAM 3

CARRER DEL MONTSENY
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EMPRESA CONSULTORA:

Ajuntament
de Tavèrnoles
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TRAM 4
TÍTOL DEL PROJECTE

ESCALA:
PROJECTE CONSTRUCTIUPER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DEL MIG

Ramon Font Arnedo
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DATA:
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2

4

ABRIL 2022
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TÍTOL DEL PLÀNOL

PLÀNOL NÚM.

ENDERROC I PAVIMENTACIÓ
ENDERROCS TRAM 1

07
FULL:

01

08

_____DE______

LLEGENDA:
FANAL A DESMUNTAR I RECOL·LOCAR
SENYAL VERTICAL A DESMUNTAR I RECOL·LOCAR
ARQUETA D'AIGUA POTABLE A ENDERROCAR I
RECOL·LOCAR
PAL FUSTA BT A ENDERROCAR
PAL FORMIGÓ BT A ENDERROCAR
POU A ENDERROCAR
EMBORNAL A ENDERROCAR

ENDERROC DE PAV. FORMIGÓ
ENDERROC DE PAV. DE MESCLA BITUMINOSA
ENDERROC DE PAV. FORMIGÓ + RASA VARIABLE FINS
A -1.32m / -2.08m (PER SERVEI DE SANEJAMENT)
ENDERROC DE PAV. FORMIGÓ + RASA FINS A -1.00m
(PER SERVEI DE BAIXA TENSIÓ)
ENDERROC DE PAV. DE FORMIGÓ IMPRÉS
ENDERROC DE RIGOLA
ESBROSSADA I RETIRADA D'ARBUSTS
TALL AMB SERRA DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA
TALL AMB SERRA DE PAVIMENT DE FORMIGÓ
ENDERROC DE VORADA DE JARDÍ
EIX NOU COL·LECTOR DE SANEJAMENT PROJECTAT

O
N

S
E
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TRAM 3
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DEL CARRER DEL MIG
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PLÀNOL NÚM.

ENDERROC I PAVIMENTACIÓ
ENDERROCS TRAM 2

07
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08

_____DE______

LLEGENDA:
FANAL A DESMUNTAR I RECOL·LOCAR
SENYAL VERTICAL A DESMUNTAR I RECOL·LOCAR
ARQUETA D'AIGUA POTABLE A ENDERROCAR I
RECOL·LOCAR
PAL FUSTA BT A ENDERROCAR
PAL FORMIGÓ BT A ENDERROCAR
POU A ENDERROCAR
EMBORNAL A ENDERROCAR

ENDERROC DE PAV. FORMIGÓ
ENDERROC DE PAV. DE MESCLA BITUMINOSA
ENDERROC DE PAV. FORMIGÓ + RASA VARIABLE FINS
A -1.32m / -2.08m (PER SERVEI DE SANEJAMENT)
ENDERROC DE PAV. FORMIGÓ + RASA FINS A -1.00m
(PER SERVEI DE BAIXA TENSIÓ)
ENDERROC DE PAV. DE FORMIGÓ IMPRÉS
ENDERROC DE RIGOLA
ESBROSSADA I RETIRADA D'ARBUSTS
TALL AMB SERRA DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA
TALL AMB SERRA DE PAVIMENT DE FORMIGÓ
ENDERROC DE VORADA DE JARDÍ
EIX NOU COL·LECTOR DE SANEJAMENT PROJECTAT

O
N

S
E

CAR
RER

DEL

MIG

TRAM 1
TRAM 2

TRAM 3

UBICACIÓ
ESC. 1/2000

TRAM 4
EMPRESA CONSULTORA:

Ajuntament
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LLEGENDA:
FANAL A DESMUNTAR I RECOL·LOCAR
SENYAL VERTICAL A DESMUNTAR I RECOL·LOCAR
ARQUETA D'AIGUA POTABLE A ENDERROCAR I
RECOL·LOCAR
PAL FUSTA BT A ENDERROCAR
PAL FORMIGÓ BT A ENDERROCAR
POU A ENDERROCAR
EMBORNAL A ENDERROCAR

ENDERROC DE PAV. FORMIGÓ
ENDERROC DE PAV. DE MESCLA BITUMINOSA
ENDERROC DE PAV. FORMIGÓ + RASA VARIABLE FINS
A -1.32m / -2.08m (PER SERVEI DE SANEJAMENT)

CA

RR

ER
D

EL

ENDERROC DE PAV. FORMIGÓ + RASA FINS A -1.00m
(PER SERVEI DE BAIXA TENSIÓ)

MI
G

ENDERROC DE PAV. DE FORMIGÓ IMPRÉS

E
RR

CA

ENDERROC DE RIGOLA

RT

ESBROSSADA I RETIRADA D'ARBUSTS

AD
ER

TALL AMB SERRA DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA

EC
S
AS

TALL AMB SERRA DE PAVIMENT DE FORMIGÓ

S

RE
ER

ENDERROC DE VORADA DE JARDÍ
EIX NOU COL·LECTOR DE SANEJAMENT PROJECTAT

O
N

S
E

LA PLACETA

TRAM 1
TRAM 2

TRAM 3

UBICACIÓ
ESC. 1/2000

TRAM 4
EMPRESA CONSULTORA:

Ajuntament
de Tavèrnoles

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE

TÍTOL DEL PROJECTE

ESCALA:
PROJECTE CONSTRUCTIUPER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DEL MIG

Ramon Font Arnedo

1/200

DATA:
0

2

4
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TÍTOL DEL PLÀNOL

PLÀNOL NÚM.

ENDERROC I PAVIMENTACIÓ
ENDERROCS - TRAM 4

07
FULL:

08

08

_____DE______

LLEGENDA:

CARRE

R

LLAMBORDÍ DE FORMIGÓ PER A
DELIMITACIÓ D'APARCAMENTS

IX
DE BA

PAVIMENT DE
FORMIGÓ LLISCAT
PAVIMENT DE
MESCLA BITUMINOSA
PAVIMENT DE
FORMIGÓ IMPRÈS
RIGOLA DE FORMIGÓ
DE 30X20 cm.
PAVIMENT DE SAULÓ
PARTERRE
NOVA ESCALA D'ACCÉS A
PLACETA
ENCINTAT AMB TAULÓ DE FUSTA
DE ROURE 18X12 CM

O
N

S
E

CAR

RER

DEL

MIG

TRAM 1
TRAM 2

TRAM 3

UBICACIÓ
ESC. 1/2000
EMPRESA CONSULTORA:

Ajuntament
de Tavèrnoles

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE

TRAM 4
TÍTOL DEL PROJECTE

ESCALA:
PROJECTE CONSTRUCTIUPER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DEL MIG

Ramon Font Arnedo
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DATA:
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LLEGENDA:
LLAMBORDÍ DE FORMIGÓ PER A
DELIMITACIÓ D'APARCAMENTS
PAVIMENT DE
FORMIGÓ LLISCAT
PAVIMENT DE
MESCLA BITUMINOSA
PAVIMENT DE
FORMIGÓ IMPRÈS
RIGOLA DE FORMIGÓ
DE 30X20 cm.
PAVIMENT DE SAULÓ
PARTERRE
NOVA ESCALA D'ACCÉS A
PLACETA
ENCINTAT AMB TAULÓ DE FUSTA
DE ROURE 18X12 CM

O
N

S
E

CA
RR
ER

DE
L

MIG

TRAM 1
TRAM 2

TRAM 3

UBICACIÓ
ESC. 1/2000

NOU EMBORNAL

TRAM 4
EMPRESA CONSULTORA:

Ajuntament
de Tavèrnoles

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE

TÍTOL DEL PROJECTE

ESCALA:
PROJECTE CONSTRUCTIUPER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DEL MIG

Ramon Font Arnedo
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LLEGENDA:
LLAMBORDÍ DE FORMIGÓ PER A
DELIMITACIÓ D'APARCAMENTS
PAVIMENT DE
FORMIGÓ LLISCAT
PAVIMENT DE
MESCLA BITUMINOSA
PAVIMENT DE
FORMIGÓ IMPRÈS
RIGOLA DE FORMIGÓ
DE 30X20 cm.
PAVIMENT DE SAULÓ
PARTERRE
NOVA ESCALA D'ACCÉS A
PLACETA
ENCINTAT AMB TAULÓ DE FUSTA
DE ROURE 18X12 CM

O
N

S
E
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R

ER D
EL M
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TRAM 1
TRAM 2
NOU EMBORNAL

TRAM 3

UBICACIÓ
ESC. 1/2000

TRAM 4
EMPRESA CONSULTORA:

Ajuntament
de Tavèrnoles

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE

TÍTOL DEL PROJECTE

ESCALA:
PROJECTE CONSTRUCTIUPER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DEL MIG

Ramon Font Arnedo
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LLEGENDA:
LLAMBORDÍ DE FORMIGÓ PER A
DELIMITACIÓ D'APARCAMENTS
PAVIMENT DE
FORMIGÓ LLISCAT
PAVIMENT DE
MESCLA BITUMINOSA
PAVIMENT DE
FORMIGÓ IMPRÈS
RIGOLA DE FORMIGÓ
DE 30X20 cm.
PAVIMENT DE SAULÓ
PARTERRE

CA

NOVA ESCALA D'ACCÉS A
PLACETA

RR

ER

ENCINTAT AMB TAULÓ DE FUSTA
DE ROURE 18X12 CM
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O
N

S
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S
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E
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E
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TRAM 4
EMPRESA CONSULTORA:

Ajuntament
de Tavèrnoles

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE
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ESCALA:
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Perfil Longitudinal: Alineació_carrer
Escalas - V: 100 H:500
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-4.15%
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%
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0

%
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-3.00%
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0,01
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0+120,00
-0.01
522.17
522.18

-0.01
522.22
522.23

0+100,00
0.01
522.26
522.28

-0.01
522.29
522.30

522.27
522.29

522.27

522.23
522.27

522.21

-0.04
-0.02

-0.05

0+80,00
0,05
ESCALA:

PROJECTE CONSTRUCTIUPER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DEL MIG

Ramon Font Arnedo

522,30

522.51
522.57

TÍTOL DEL PROJECTE

522.35

0,04
522,57
522.61

-0.06

0+60,00
0.01
522.84
522.83

0.04
0.04
523.02
523.00
522.98
522.97

0+40,00
0.04
523.17
523.13

0.05
0,05
523.25
523,23

523.66
523.69

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE

523.21
523.18

0,06
523,83
523.89

-0.03

-0.05
523.96
524.01

-0.07
524.58
524.66

-0.05

0+0,00
0.05
-0.05
-0.05

525.01

TERRENY

525.06

RASANT

525.47
525.41
525.32

COTA ROJA

525.52
525.46
525.37

DISTANCIA A
L'ORIGEN

0+20,00

520

TÍTOL DEL PLÀNOL

PLÀNOL NÚM.

PERFIL LONGITUDINAL I PERFILS TANSVERSALS
PERFIL LONGITUDINAL
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ESCALA:

PROJECTE CONSTRUCTIUPER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DEL MIG
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521.50
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-0.01
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-0.02

0+140,00
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520
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CALÇADA
3.00

VARIABLE
1.00-2.35

APARCAMENT
VAR. 2.00-2.20

PARTERRE
0.50

MESCLA BITUMINOSA (4+8)

LINIA DE FAÇANA

LINIA DE FAÇANA

EMBORNAL AMB REIXA BARCINO
MATERIAL TOT-U
RIGOLA 30x20x10

PILONA Ø95 CADA 4m

PAVIMENT DE FORMIGÓ LLISCAT
VORADA 100x8x20

VARIABLE

0.20
0.20

0.08

CAPA DE DE 10 cm. D'ESCORÇA
DE PI DE 10 A 35 mm.
CAPA DE DE 40 cm. DE TERRA VEGETAL

MATERIAL TOT-U

LÀMINA SEPARADORA DE POLIETILÈ DE
150 mm. i 144 g/m2.
FELTRE GEOTÈXTIL NO TEIXIT DE
POLIPROPILÈ
CAPA DE DE 10 cm. DE GRAVA

0.40

SECCIÓ BAIXA TENSIÓ
SEGONS PLÀNOL Nº14

0.10

0.10

REBLERT AMB MATERIAL
ADEQUAT PROCEDENT
DE LA PRÒPIA OBRA
COMPACTAT AL 95% P.M.

0.40 0.25 0.04

MATERIAL TOT-U

VARIABLE
MIN1.00

0.20
0.20

PAVIMENT DE FORMIGÓ IMPRÈS

TERRENY NATURAL

LINIA DE FAÇANA

SORRA

CALÇADA
3.15

VARIABLE
1.04-1.90

COL·LECTOR PEAD
DN400 / DN 500

SECCIÓ TIPUS 1. SECCIÓ TRANSVERSAL AMB PARTERRE

APARCAMENT
VAR. 2.00-2.20
EMBORNAL AMB
REIXA BARCINO

MATERIAL TOT-U
MESCLA BITUMINOSA (4+8)

LINIA DE FAÇANA

CINTA SENYALITZADORA

0.70

RIGOLA 30x20x10

PILONA Ø95 CADA 4m
PAVIMENT DE FORMIGÓ
LLISCAT

EMBORNAL AMB
REIXA BARCINO

MATERIAL TOT-U
MESCLA BITUMINOSA (4+8)

RIGOLA 30x20x10

0.20
TERRENY NATURAL

0.20

0.20

0.20

MATERIAL TOT-U
FORMIGÓ EN MASSA HM-20/B/20

0.40

TÍTOL DEL PROJECTE

SECCIÓ BAIXA TENSIÓ TIPUS II

ESCALA:
1/50

4T - NOVA LÍNIA SUBTERRANIA BT
2x(3x1x240+1x150) mm2 Al 0,60/1 kV
0.40

SECCIÓ BAIXA TENSIÓ TIPUS I

PROJECTE CONSTRUCTIUPER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DEL MIG

Ramon Font Arnedo

MATERIAL TOT-U

2T - NOVA LÍNIA SUBTERRANIA BT
(3x1x240+1x150) mm2 Al 0,60/1 kV

COL·LECTOR PEAD
DN400 / DN 500

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE

PAVIMENT DE FORMIGÓ LLISCAT
CINTA SENYALITZADORA

FORMIGÓ EN MASSA HM-20/B/20

0.30

CINTA SENYALITZADORA

PAVIMENT DE FORMIGÓ IMPRÈS
/ LLISCAT
CINTA SENYALITZADORA

0.50 0.30

0.50
EMPRESA CONSULTORA:

0.08

0.20

0.08

TUB DN50 XARXA DE
REG

SECCIÓ TIPUS 3. SECCIÓ TRANSVERSAL SENSE PARTERRE
I BAIXA TENSIÓ SOTA VORERA

Ajuntament
de Tavèrnoles

COL·LECTOR PEAD
DN400 / DN 500

MATERIAL TOT-U
SORRA

0.70
SORRA

TERRENY NATURAL

SECCIÓ TIPUS 2. SECCIÓ TRANSVERSAL SENSE PARTERRE
I BAIXA TENSIÓ SOTA APARCAMENT

0.10

REBLERT AMB MATERIAL
ADEQUAT PROCEDENT
DE LA PRÒPIA OBRA
COMPACTAT AL 95% P.M.

CINTA SENYALITZADORA

SORRA

0.20

0.40

0.10

SECCIÓ BAIXA TENSIÓ
SEGONS PLÀNOL Nº14

0.40

TUB DN50 XARXA DE
REG

PAVIMENT DE FORMIGÓ
LLISCAT

VARIABLE

2T - NOVA LÍNIA SUBTERRANIA BT
(3x1x240+1x150) mm2 Al 0,60/1 kV

0.40 0.25 0.04

VARIABLE
MIN1.50

FORMIGÓ EN MASSA HM-20/B/20

0.20
0.20

MATERIAL TOT-U

SECCIÓ BAIXA TENSIÓ
SEGONS PLÀNOL Nº14

0.70

PILONA Ø95 CADA 4m
PAVIMENT DE FORMIGÓ IMPRÈS
CINTA SENYALITZADORA

0.40 0.25 0.04

0.10

LINIA DE FAÇANA

LINIA DE FAÇANA

APARCAMENT
VAR. 2.00-2.20

0.20

0.10

CALÇADA
3.15

VARIABLE
1.04-1.90

REBLERT AMB MATERIAL
ADEQUAT PROCEDENT
DE LA PRÒPIA OBRA
COMPACTAT AL 95% P.M.

MATERIAL TOT-U
SORRA

VARIABLE

MATERIAL TOT-U

VARIABLE
MIN1.50

0.20
0.20

PAVIMENT DE FORMIGÓ IMPRÈS

DATA:
0

0.5

1
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Escala original DinA-3

TÍTOL DEL PLÀNOL

PLÀNOL NÚM.

SECCIONS TIPUS

10
FULL:

01

02

_____DE______

ENCINTAT AMB TAULÓ DE FUSTA
DE ROURE 18X12 CM

PAVIMENT DE SAULÓ

1.80

A'

3.00

A

ESCALA DE FORMIGÓ
ENCINTAT AMB TAULÓ DE FUSTA
DE ROURE 18X12 CM

B'

1.00

B

VORADA 100x8x20
RIGOLA 30x20x10

PLANTA

PLANTA

9.30

1.88

0.80

0.84

PAVIMENT DE FORMIGÓ IMPRÈS

0.28

MATERIAL TOT-U

MATERIAL TOT-U
PLACETA 524.10

3.57%

0.10

0.15

0.20

524.71

TERRENY NATURAL

TERRENY NATURAL

SECCIÓ A-A'

SECCIÓ B-B'

ACCÉS 1 PLACETA
PAVIMENT DE SAULO

ACCÉS 2 PLACETA
ESCALES DE FORMIGÓ

EMPRESA CONSULTORA:

Ajuntament
de Tavèrnoles

CARRER ACTUAL

0.18

PLACETA
523,95

PAVIMENT DE SAULÓ
523,54

FORMIGÓ EN
MASSA HM-20/B/20

0.15

ENCINTAT AMB TAULÓ DE FUSTA
DE ROURE 18X12 CM

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE

TÍTOL DEL PROJECTE

ESCALA:
PROJECTE CONSTRUCTIUPER LA REURBANITZACIÓ
DEL CARRER DEL MIG

Ramon Font Arnedo
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LLEGENDA:

CAR

RER

SENYALS EXISTENTS:

DEL

VERTICALS:

MIG

SENYALS AMB ELEMENT DE FIXACIÓ
PROHIBIT EL PAS
GUAL
PROHIBIT GIRAR A LA ESQUERRA
EQUIP CONTRA INCENDIS
SENYAL SENSE ELEMENT DE FIXACIÓ
DIRECCIÓ OBLIGATORI
PROHIBIT EL PAS

NOVES SENYALS:

CARRER DEL MO

VERTICALS:

NTSENY

SENYALS AMB ELEMENT DE FIXACIÓ

SENYAL DE DETENCIÓ
R-2

PROHIBIT EL PAS
R-101

SENYAL SENSE ELEMENT DE FIXACIÓ
PROHIBIT GIRAR A LA DRETA
R-302

HORIZONTALS:
SENYAL DE DETENCIÓ
PAS DE VIANANTS

EMPRESA CONSULTORA:
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PROHIBIT EL PAS
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PROHIBIT GIRAR A LA ESQUERRA
EQUIP CONTRA INCENDIS
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SENYAL SENSE ELEMENT DE FIXACIÓ

DEL

MIG

DIRECCIÓ OBLIGATORI
PROHIBIT EL PAS

NOVES SENYALS:
VERTICALS:
SENYALS AMB ELEMENT DE FIXACIÓ

SENYAL DE DETENCIÓ
R-2

PROHIBIT EL PAS
R-101

SENYAL SENSE ELEMENT DE FIXACIÓ
PROHIBIT GIRAR A LA DRETA
R-302

HORIZONTALS:
SENYAL DE DETENCIÓ
PAS DE VIANANTS

EMPRESA CONSULTORA:
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POU DE REGISTRE PREFABRICAT
PER TUBULARS H 1.00 < H < 1.50 m
S/E

REGISTRE DE FOSA DÚCTIL
MARC APARENT POUS
S/E

MARC I TAPA DE FOSA
DÚCTIL

TERRENY NATURAL

TAPA

POU DE REGISTRE PREFABRICAT
PER TUBULARS H 1.50 < H < 2.50 m
S/E

1.00 < H < 1.50 m

MARC I TAPA DE FOSA
DÚCTIL

TERRENY NATURAL

MARC I TAPA DE FOSA
DÚCTIL

TERRENY NATURAL

MÒDUL(S) D'ANELL CIRCULAR(S) D'AJUST I
ANIVELLACIÓ Ø700 INTERIOR

0.50

MÒDUL DE CON
EXCÈNTRIC

POU DE REGISTRE PREFABRICAT
PER TUBULARS H > 2.50 m
S/E

MÒDUL(S) D'ANELL CIRCULAR(S) D'AJUST
I ANIVELLACIÓ Ø700 INTERIOR

MÒDUL DE CON EXCÈNTRIC

0.35

GRAÒNS DE POLIPROPILÈ

MÒDUL(S) D'ANELL CIRCULAR(S) DE
RECRESCUT Ø700 INTERIOR.

COL·LECTOR

COL·LECTOR

MÒDUL(S) D'ANELL CIRCULAR(S) DE
RECRESCUT Ø1200 INTERIOR.

± 2.00

0.10

H > 2.5 m

MÒDUL DE LLOSA DE
REDUCCIÓ

GRAONS DE
POLIPROPILÈ

0.35

0.10

MÒDUL DE BASE Ø1000 ó
Ø1200 INTERIORS

0.35

MARC

1.50 < H < 2.50 m

MÒDUL DE CON
EXCÈNTRIC

MÒDUL DE BASE Ø1000 ó 1200
INTERIORS

COL·LECTOR

0.10

MÒDUL DE BASE Ø1000 ó 1200
INTERIORS

RECUBRIMENT DE
POLIPROPILÈ

B

SECCIO A-A'

349

0.70

MESCLA BITUMINOSA
(4+8)

A'

A

TIJA FERRUGINOSA
Ø12mm.

EMBORNAL TIPUS
BARCINO
TUB DE
CONNEXIÓ DN200

MATERIAL TOT-U
MESCLA
BITUMINOSA (4+8)

137

PATES DE BAIXADA A POUS DE REGISTRE
S/E

ALCAT C

SECCIÓ A-A'
ESC. 1/50

RIGOLA 30x20x10

A

0.70

79

PAVIMENT DE FORMIGÓ
LLISCAT

EMBORNAL TIPUS
BARCINO
RIGOLA 30x20x10
PAVIMENT DE
FORMIGÓ LLISCAT

361

MATERIAL TOT-U
MESCLA
BITUMINOSA (4+8)

137

B'
0.70

216

C

PLANTA
ESC. 1/30

A'

SECCIÓ B-B'
ESC. 1/50

EMBORNALS TIPUS BARCINO
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PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT
TIPUS AC 16 SURF B50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE
PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE
TRÀNSIT I GRANULAT GRANITIC, ESTESA I COMPACTADA. (4 cm)
PAVIMENT DE FORMIGÓ RESPATLLAT HM-25 (15 cm)

REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIFÒNICA
TIPUS C60B3/B4 ADH(ECR-1), AMB DOTACIÓ D'1 kg/m2.

NOTES:

D

MALLA ELECTROSOLDADA EN ACER CORRUGAT B-5000 T
(Ø6mm)

SUBBASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98% DEL PM. INCLOU EL SUBMINISTRAMENT DEL
MATERIAL. (20 cm)

2mm

80mm
40mm

REG IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS
C50BF5 IMP (ECI), AMB DOTACIÓ D'1,5 kg/m2.

D/L

D

D/L

DETALL "A"

D

PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT
TIPUS AC 22 SURF B50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE
PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA GROSSA PER A CAPA DE
BASE I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA. (8 cm)

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98% DEL PM.

SUBBASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98% DEL PM. INCLOU EL SUBMINISTRAMENT DEL
MATERIAL. (25 cm)

1- LES CARACTERÍSTIQUES DE LES SENYALS
(COLOR,DIMENSIONS,ABECEDARI,ETC,...)
SEGONS EL "BORRADOR DE INSTRUCCIÓ
8.1-1C/91
2- LES SENYALS INFORMATIVES ES SITUARAN DE
FORMA QUE LA CARA DEL TEXTE S'ORIENTI
CAP AL TRÀNSIT.TOT FORMANT EL PLAFÓ I
LA NORMAL DE LA LÍNIA QUE UNEIX LA LÍNIA
BLANCA AMB LA LÍNIA BLANCA 150m. ABANS,
UN ANGLE DE 3º EN PLANTA
3- ELS FONAMENTS SERAN DE FORMIGÓ H-150
EN MASSA
4- ELS PALS DE SUPORT SERAN D'ACER

DETALL "A"

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98% DEL PM.

REBLERT DE RASA: MATERIAL ADECUAT, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM. INCLOU EL
SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL.

REBLERT DE RASA: MATERIAL ADECUAT, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM. INCLOU EL
SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL.

DETALL "A"

P

P

GALVANITZAT i DE 80x40x2 mm. PER A
SENYALS DE FINS A 90 cm. DE DIÀMETRE
O TRIANGULAR DE FINS A 135 cm.
PER A SENYALS DE DIÀMETRE 120 cm. O
TRIANGULARS DE 175 cm. LES MIDES DEL
PAL SERAN 100x50x3 mm.

TIPUS
SENYAL
H= 2.30

PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA

DIM. SENYAL
L

D

FONAMENTACIÓ
A

B

C

mm

mm

mm

mm

mm

1

900

-

600

400

600

2

900

-

450

400

600

3

-

600

550

400

500

4

-

600

550

400

500

5

-

600

600

400

600

6

-

600

600

400

600

7

900

600

600

400

600

PAVIMENT DE SAULÓ, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 95 % DEL PM
(10 cm)

A

PAVIMENT DE FORMIGÓ IMPRES HM-25 (20 cm)

A

B

C

C

C

C

PAVIMENT DE FORMIGÓ RESPATLLAT

B

MALLA ELECTROSOLDADA EN ACER CORRUGAT
B-5000 T (Ø6mm)

SUBBASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM. INCLOU EL
SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL. (15 cm)

SUBBASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM. INCLOU
EL SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL. (25 cm)

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98% DEL PM.

SENYALS VERTICALS
S/E

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98% DEL PM.

REBLERT DE RASA: MATERIAL ADECUAT, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM. INCLOU EL
SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL.

REBLERT DE RASA: MATERIAL ADECUAT,
AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL
AL 98% DEL PM. INCLOU EL
SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL.

PAVIMENT DE SAULO

0.10

0.10
PAVIMENT DE FORMIGÓ IMPRES

CAPA D'ESCORÇA DE PI DE 10 A 35 mm. (10 cm)

MALLA ELECTROSOLDADA EN ACER CORRUGAT
B-5000 T (Ø6mm)

4.00

1.60

PAVIMENT DE FORMIGÓ IMPRES HM-25 (20 cm)

CAPA DE TERRA VEGETAL (40 cm)
SUBBASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM. INCLOU
EL SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL. (25 cm)
LÀMINA SEPARADORA DE POLIETILÈ DE 150 mm. i 144
g/m2.
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98% DEL PM.

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

FELTRE GEOTÈXTIL NO TEIXIT DE POLIPROPILÈ

2.09
REBLERT DE RASA: MATERIAL ADECUAT, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM. INCLOU EL
SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL.

CAPA DE GRAVES (10 cm)

PARTERRE

M-5.4
VIES AMB VM. < 60 Km/h. (M-6.4)
ESC. 1/50

PAVIMENT DE FORMIGÓ LLISCAT

ESC 1/100

SENYALS HORIZONTALS

DETALL TIPUS PAVIMENTACIÓ
ESC. 1/10
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1. INTRODUCCIÓ
1.A. OBJECTE
Aquest annex forma part dels treballs de consultoria encarregats per
l’Ajuntament de Tavèrnoles a Ciae Enginyers amb l’objecte d’elaborar el
Projecte constructiu per la reurbanització del carrer del Mig.

1.B. DEFINICIÓ
El present Plec de Prescripcions Tècniques constitueix un conjunt d'instruccions
per al desenvolupament de les Obres i conté condicions normalitzades pel que
fa als materials i a les unitats d'obra.
1.C. ÀMBIT D'APLICACIÓ
Les prescripcions d'aquest Plec, seran d'aplicació a totes les obres compreses
al present Projecte. A tots els articles del present Plec de Prescripcions
Tècniques s'entendrà que el seu contingut regeix per a les matèries que
expressen els seus títols en quant no s'oposin a allò establert a la Llei de Bases
de la Administració Local, al Reglament General de Contractació i en el Plec de
Clàusules Administratives Generals i Particulars. En cas contrari sempre serà
primer el contingut d'aquestes disposicions.
1.D. DISPOSICIONS TÈCNIQUES LEGALS A TENIR EN COMPTE
A més del que s'especifica en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars
s'acompliran les prescripcions, en quant puguin afectar a les obres, de les
disposicions, normes i reglaments, que es relacionen a continuació, o d’aquells
que els complementin, rectifiquin o substitueixin:
-

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments
(Decret 1312/1988 del
28 de octubre).

-

Instrucción de hormigón estructural (EHE-2008)

-

Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de
carretera (IAP-2011)

-

Guía de cimentaciones en obras de carretera (2002)

-

Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carretera
(2005)

-

Norma de construcción sismorresistente (NCSR-2002)
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-

Plec General de Condicions Facultatives per a Canonades d'Abastament
d'Aigües, aprovat per C.M. del 28 de juliol de 1974.

-

Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-IEP/1973, "Instal·lacions
d'electricitat-posta a terra", aprovada per C.M. del 13 de març de 1973.

-

Plec de Condicions Facultatives Generals per a Obres de Sanejament,
aprovat per O.M. del 23 de juliol de 1949.

-

Normes d'Assaig del Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl.

-

Mètodes d'Assaig del Laboratori Central (M.O.P.).

-

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a les Obres de Carreteres
i Ponts M.O.P. (PG-4/88) B.O.E. del 3 de març de 1988. Amb les
actuacions segons Ordre Ministerial 8/5/89 B.O.E. del 15 de maig de 1989
i O.M. 28/9/88 B.O.E. del 9 d'octubre de 1989.

-

Instrucció de Carreteres de la Direcció General de Carreteres i Camins
Veïnals.

-

Reglament Nacional del Treball a la Construcció i Obres Públiques i
Disposicions complementàries (ordre 11.4.1946 i 8.2.1951).

-

Reglament i ordres en vigor sobre Seguretat i Higiene del Treball a la
Construcció i Obres Públiques, especialment les dels decrets R.D.555/86
de 21/3/86, D.27015 de 20/9/86, D.26727 de 6/10/86 i O.M. de 9/3/71
(B.O.E. 16/3/71).

-

Instal·lacions de Transports i Línies en general, O.M. del 23 de febrer de
1949 (B.O.E. del 10 d'abril).

-

Normes per a la Construcció de Línies Aèries de Transport d'Energia
Elèctrica d'Alta Tensió al Serveis d'Obres Públiques. O.M. de 10 de juliol
de 1948 (B.O.E. del 21 de juliol).

-

Reglament Tècnic de Baixa Tensió. O.M. del 9 de febrer de 1966 (B.O.E.
del 19 de febrer).

-

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, (Decret 842/2002 de 2 d’Agost
i Instruccions Tècniques Complementàries, BOE 224 de 18 de Setembre
del 2002.

-

Instrucció de Carreteres 8.3. I-C Senyalització d'Obres.

-

Instrucció de Carreteres 6.1. I-C, 6.2. I-C Seccions de ferm.
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-

Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament
d'Energia (Decret del 12 de maig de 1954).

-

Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió (Decret
3151/68 de 28 de novembre).

-

Reglaments sobre instal·lacions i funcionament de Centrals Elèctriques i
Estacions Transformadores, aprovats per Ordre del 23 de febrer de 1949.

-

Normes Tecnològiques de l'Edificació (N.T.E.) del Ministerio de la
Vivienda.

-

Normes i Instruccions del Ministerio de la Vivienda sobre Enllumenat Urbà.

-

Normes UNE declarades d'obligat compliment.

-

Recomanacions d'U.N.E.S.A.

-

Recomanacions Internacionals sobre enllumenat de les Vies Públiques,
publicades pel Ministerio de Obras Públicas.

-

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

-

Recomanacions i normes de la International Telecomunication Union ITU
i CCITT.

-

Recomanacions i normes de la International Telecomunication Union ITUR i CCIR.

-

Tots els Manuals i Plecs dels Serveis Municipals de l’Ajuntament de Sant
Julià de Vilatorta.

Quantes altres disposicions, normes i reglaments que, pel seu caràcter general i
contingut, afectin a les Obres i hagin entrat en vigor en el moment de l'adjudicació
d'aquestes.
Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d'aplicació en tots aquells casos
en que no es contradigui el que està disposat expressament al present Plec de
Prescripcions Tècniques. En cas de contradicció entre Plec i Norma, queda a
judici de l'Enginyer Director decidir les prescripcions a complir.
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1.E. CONDICIONS GENERALS
Tots els materials que s'utilitzin a les obres hauran d'acomplir les condicions que
s'estableixen en aquest Capítol i ser aprovats per la Direcció d'Obra.
Serà obligació del Contractista avisar la Direcció d'Obra de les procedències dels
materials que vagin a ser utilitzats, amb anticipació suficient del moment de ferlos servir, per a que puguin executar-se els assaigs oportuns.
Tots els materials que es proposin per al seu ús a les Obres, hauran de ser
examinats i assajats abans de la seva acceptació. L'acceptació, en qualsevol
moment, d'un material no serà obstacle per a que sigui rebutjat en el futur si es
troben defectes de qualitat o uniformitat. Qualsevol treball que es realitzi amb
materials no assajats o no aprovats per la Direcció d'Obra, podrà ser considerat
com defectuós.
Els materials s'emmagatzemaran de tal manera que s'asseguri la conservació de
les seves característiques i aptituds per a l'ús en l'Obra i en forma que faciliti la
seva inspecció.
Tot material que no acompleixi les especificacions o hagi estat rebutjat, serà
retirat de l'Obra immediatament, excepte si té autorització de la Direcció d'Obra.
1.F. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
Aquest annex forma part dels treballs de consultoria encarregats per
l’Ajuntament de Tavèrnoles a Ciae Enginyers amb l’objecte d’elaborar el
Projecte constructiu per la reurbanització del carrer del Mig.
L’objecte del projecte és, d’acord amb els criteris establerts per les nomes vigents
i els criteris fixats pel departament tècnic de l’Ajuntament de Tavèrnoles, la
definició de la solució que permeti reurbanitzar el carrer que actualment està
pavimentat en formigó. Es renovarà la xarxa de clavegueram i es soterra la xarxa
de baixa tensió. El carrer disposarà de plataforma única amb separació de tres
zones: vorera amb formigó imprès, calçada amb paviment asfàltic i aparcament
amb formigó lliscat. La vorera tindrà continuïtat en el carrer de Savassona per
connectar amb la vorera del carrer Montseny. A més, s’executarà un nou accés
a placeta i es definirà la senyalització vertical i horitzontal necessària.

1.G. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES
Els documents que defineixen les obres són els Plànols que constitueixen el
Document núm. 2 del present Projecte, les Prescripcions tècniques del present
Plec, la Memòria i els Annexos que constitueixen el Document núm. 1 i el
Pressupost que constitueix el Document 4.
1.H. COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS ESMENTATS DOCUMENTS
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En principi cal considerar que tots els documents que defineixen les obres
concorden. En cas de discrepància, però, es considerarà la prioritat d’aquest Plec
sobre els Plànols i Quadres de preus, la d’aquests sobre la Memòria, i la
d’aquesta sobre els Annexos.
En cas de discrepància als plànols entre les cotes que hi figuren i les mides dels
elements acotats, es donarà en principi validesa a dites mides, llevat que es faci
patent que es tracta de detalls tipus sense escala posteriorment acotats. En
qualsevol cas caldrà demanar la conformitat de la Direcció Facultativa qui
finalment tindrà tota la postestat en modificar els canvis convenients sense que
suposi un increment pressupostari pel contractista.

2. DISPOSICIONS GENERALS
2.A. RÈGIM JURÍDIC
El Contracte corresponent al present Projecte es regirà per la Llei i Reglament
de Contractes de l’Estat i per les prescripcions dels Plecs de Clàusules
Administratives Particulars i Generals.
El Contractista renuncia al fur del seu domicili social en totes les qüestions que
sorgeixin amb motiu de les obres.
2.B. CONEIXEMENT DELS DOCUMENTS CONTRACTUALS
El desconeixement del Contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents
annexos que formen el mateix o de les Instruccions, Plecs o Normes de tota
classe promulgats per l'Administració que puguin tenir aplicació a l’execució del
pactat, i especialment dels enumerats en el Capítol I del Plec, no eximirà al
Contractista de l’obligació del seu compliment.
El Contractista haurà de revisar, immediatament després d'haver-los rebut, tots
els plànols que li hagin estat facilitats i informar, en el termini màxim de trenta
(30) dies, per escrit al Director d'Obra, sobre qualsevol error o omissió que
aprecia en ells. En el cas que no trobi cap contradicció haurà d'establir-ho, en el
mateix termini i de la mateixa forma.
Durant l’obra no s’acceptaran reclamacions per errors o omissions i caldrà posar
el mitjans necessaris per deixar finalitzada la infraestructura segons la definició
dels plànols.
2.C. REPRESENTACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ
L’Administració designarà un tècnic competent com a Director d'Obra, que serà
responsable de la comprovació i vigilància de la correcta realització de l'obra
contractada.
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Com a delegat d'aquest per supervisar directament les Obres podrà nomenar-se
un altre tècnic competent, que ostentarà la representació del Director d'Obra a
tots els efectes Previstos en el Plec.
2.D. REPRESENTACIÓ PERSONAL I OFICINA D’OBRA DEL CONTRACTISTA
El Contractista està obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic,
auxiliar i operari que resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert
al programa de treballs. Designarà de la mateixa manera, les persones que
assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, necessàriament,
hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre
quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de donar
compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona d'obres.
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la
seva organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement
apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al
Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta,
sense obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués
causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la
capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra.
El Contractista haurà de designar un representant, anomenat Delegat del
Contractista en el Plec, amb plens poders per responsabilitzar-se directament de
l’execució de les obres. És condició "sine qua non" que aquest Delegat sigui
titulat superior o mig. D'ell dependran un encarregat general, també titulat
superior o mig, i un topògraf. Les seves experiències professionals hauran
d'ésser acceptades per l'Administració.
El Delegat del Contractista haurà de residir en un punt proper a l’obra i no podrà
absentar-se mes de sis (6) dies hàbils al mes amb un màxim de quinze (15) dies
al trimestre, a més a més sempre ho tindrà que posar en coneixement de
l'Administració. Haurà d'estar assabentat del projecte per poder actuar davant
l'Administració com a Delegat del Contractista.
L’encarregat general haurà de tenir autoritat suficient i experiència provada per
executar les obres que dicti la Direcció de l’Obra, relatives a compliment de
Contracte. Haurà d'estar de forma permanent a peu d'obra totes les hores
laborals i amb dedicació exclusiva per aquestes obres.
Excepte per a aquells casos en els que el Reglament General de Contractació o
el Plec de Clàusules Administratives Generals estableixin els terminis precisos,
el Delegat està obligat a prendre la decisió que estimi pertinent, quan sigui
requerit per l'Administració, en un termini màxim de tres (3) dies, incloent-hi el
temps emprat en realitzar totes les consultes que precisi.
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El Contractista entregarà al Director d'Obra, per a la seva aprovació si procedeix
i amb la periodicitat que aquest determina, la relació de tot el personal que hagi
de treballar en les obres.
Qualsevol persona emprada pel Contractista que, a judici del Director d'Obra,
observi mala conducta, sigui negligent o incompetent en les seves labors haurà
d'ésser separada de l’obra, havent-se de substituir el més ràpid possible i mai en
un termini superior a deu (10) dies.
El Contractista haurà d’instal·lar, abans del començament de les obres i
mantenir-la mentre durin, una oficina d'obra en el lloc que considera més
apropiat, prèvia conformitat del Director d'Obra. El Contractista haurà de
conservar en ella, necessàriament, almenys una copia autoritzada dels
documents contractuals del Projecte i Llibre d'Ordres. L’Administració li
subministrarà una copia dels esmentats documents abans de la data en que
tingui lloc la comprovació del replanteig. El Contractista no podrà procedir al
canvi o trasllat de l’oficina d'obra sense autorització del Director d'Obra.
2.E. COMUNICACIONS AMB L’ADMINISTRACIÓ
El Llibre d'Ordres serà diligències prèviament per l'Administració, s'obrirà en la
data de comprovació de replanteig i es tancarà en la recepció definitiva.
Durant aquest període de temps estarà a disposició del Director d'Obra que,
quan procedent, anotarà en ell les ordres, instruccions i comunicacions que
estimi oportunes, autoritzant-les amb la seva signatura.
El Contractista estarà també obligat a transcriure en l’esmentat Llibre totes les
ordres o instruccions que rebi per escrit del Director d'Obra i a signar, als efectes
procedents, l’oportú acús de rebut, sense perjudici de la necessitat d'una
posterior autorització de tals transcripcions per aquell, amb la seva signatura, en
el Llibre indicat.
Efectuada la recepció definitiva, el Llibre d'Ordres passarà a poder de
l'Administració, si bé podrà ser consultat en tot moment pel Contractista.
Totes les comunicacions entre el Director d'Obra i el Contractista s'enviaran amb
una copia a l’objecte de que el destinatari la signi, posant en el seu acabament
"assabentat", i la retorni en el termini màxim de cinc (5) dies fent constar la data
en que la retorna.
2.F. DISPOSICIONS LEGALS COMPLEMENTÀRIES
El Contractista vindrà obligat al compliment de totes les disposicions que
s'estableixin en el Plec de Clàusules Administratives Generals pel que es refereix
a les disposicions legals en matèria laboral, seguretat social, seguretat i salut en
el treball, propietat industrial i comercial, etc., que estiguin vigents durant el
període d'execució de les obres.
2.G. CONTRADICCIONS I OMISSIONS DEL PROJECTE
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Els treballs mencionats al Plec de Condicions i omesos als Plànols, o viceversa,
hauran d'ésser executats com si fossin exposats als dos documents. En cas de
contradicció entre els Plànols i el Plec de Condicions, prevaldrà allò prescrit en
aquest últim.
Les omissions en els Plànols i Plecs de Condicions i les descripcions errònies
dels detalls de l'Obra que siguin indispensables per portar a terme l'esperit o
intenció exposats en els esmentats documents i que, per ús o costum, hauran de
ser realitzats, no només no eximiran el Contractista de l'obligació d'executar
aquests detalls d'obra omesos o erròniament descrits, sinó que, al contrari,
hauran de ser executats com si haguessin estat completament i correctament
especificats en els Plànols i Plec de Condicions.
2.H. AUTORITAT DEL DIRECTOR FACULTATIU
El Director Facultatiu de les Obres resoldrà qualsevol qüestió que sorgeixi
referent a la qualitat dels materials emprats de les diferents unitats d'obra
contractades, interpretació de Plànols i especificacions i, en general, tots els
problemes que es plantegin durant l'execució dels treballs encomanats, sempre
que estiguin dins de les atribucions que li concedeixi la Legislació vigent sobre el
particular.
2.I. SUB-CONTRACTES
Cap part de les Obres podrà ser subcontractada sense consentiment previ del
Director Facultatiu de les mateixes.
Les sol·licituds per cedir qualsevol part del contracte hauran de formular-se per
escrit i acompanyar-se amb un testimoni que acrediti que l'organització que s'ha
d'encarregar dels treballs que han de ser objecte de subcontracte està
particularment capacitada i equipada per a la seva execució. L'acceptació del
subcontracte no eximirà al Contractista de la seva responsabilitat contractual.
2.J. PROGRAMA DE TREBALLS
Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un
programa de treball complert. Aquest programa de treball serà aprovat per EL
PROMOTOR al temps i en raó del Contracte. L'estructura del programa
s'ajustarà a les indicacions de EL PROMOTOR.
El programa de Treball comprendrà:
a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de
l'obra, definint amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i
durades que formaran el programa de treball.
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b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals,
inclosos camins de servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc.
i justificació de la seva capacitat per a assegurar l'acompliment del programa.
c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves
característiques, on es troba cada màquina al temps de formular el programa i
de la data en que estarà a l'obra així com la justificació d'aquelles
característiques per a realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra en les
quals s'hagin d'emprar i les capacitats per a as-segurar l'acompliment del
programa.
d) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on
es troba el personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i
de les dates en que es trobi a l'obra.
e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes
mensuals de subministres, previsió de la situació i quantia dels
emmagatzematges.
f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a
la seva reposició com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això.
g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen
l'obra, establint el pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en
compte explícitament els condicionaments que per a l'execució de cada unitat
representen les altres, així com altres particulars no compreses en aquestes.
h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i
del conjunt de l'obra.
Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el
programa establert per a la contractació, sempre que, per modificació de les
obres, modificacions en les seqüències o processos i/o retards en la realització
dels treballs, EL PROMOTOR ho cregui convenient. La direcció d'Obra tindrà
facultat de prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes
actualitzats i participar en la seva redacció.
A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes
parcials de detall d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients.
El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs
generals com parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció
d'Obra.
2.K. REPLANTEIG DE LES OBRES
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la
Direcció d'Obra, procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts
fixos de referència que constin al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats.
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A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i
clàusules contractuals, el Contractista, prèviament a la formulació de la seva
oferta, va prendre dades sobre el terreny per a comprovar la correspondència de
les obres definides al Projecte amb la forma i característiques del citat terreny.
En cas de que s'hagués apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà
constar a l'Acta amb caràcter d'informació per a la posterior formulació de plànols
d'obra.
A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits
de les obres a executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució
puguin afectar terrenys exteriors a la zona de domini o serveis existents.
Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte,
conjuntament amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats.
Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar
a terme l'obra. El Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates
en que programi portar-los a terme. La Direcció d'Obra podrà fer-li
recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o temps d'execució
donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps
d'executar-los.
La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels
replanteigs efectuats.
2.L. INICIACIÓ I AVANÇ DE LES OBRES
El Contractista iniciarà les Obres tan aviat com rebi l'ordre del Director Facultatiu,
i començarà els treballs en els punts que s'assenyalin. La seva realització
s'efectuarà de manera que pugui garantir-se el seu acabament, d'acord amb el
Projecte que va servir de base al Contracte, en els terminis programats.

2.M. PLÀNOLS DE DETALL DE LES OBRES
Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte
coneixement de la zona i característiques del terreny i materials, el Contractista
formularà els plànols detallats d'execució que la Direcció d'Obra cregui
convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren
en aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels
replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els reglaments
vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient anticipació, que
fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra
a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment,
assenyalarà al Contractista el format i disposició en que ha d'establir-los. Al
formular aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions
adoptades.
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El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible,
a introduir les modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions
d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificació
al preu ni al termini total ni als parcials d'execució de les obres.
Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions,
degudament justificades, sobre l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui,
segons la importància d'aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà al EL
PROMOTOR per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta petició tampoc
donarà dret al Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució de
les obres.
Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar
el termini dins del qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat
el programa de treballs. La no contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot
cas com a denegació a la petició formulada.
2.N. MODIFICACIONS DEL PROJECTE D’OBRA
Si l'execució de les Obres implica la necessitat ineludible d'introduir certes
modificacions en el Projecte, durant el seu desenvolupament, el Director
Facultatiu podrà ordenar o proposar les modificacions que consideri necessàries
d'acord amb aquest Plec i la Legislació vigent sobre la matèria.
2.O. OBLIGACIÓ DE REDACTAR ELS PLÀNOLS AL FINAL D’OBRA
El Contractista està obligat a redactar, al seu càrrec, els Plànols final d'Obra
(Plànols "as built") a mida que es vagin executant les diferents unitats d'obra.
El Director Facultatiu podrà exigir-los sempre que ho consideri oportú i en
particular en el moment de la certificació de la unitat corresponent.
2.P. PERMISOS I LLICÈNCIES
El Contractista haurà d'obtenir, al seu càrrec, tots els permisos o llicències
necessàries per a l'execució de les Obres, exceptuant els corresponents a
l'expropiació de les zones definides en el Projecte.
2.Q. SENYALITZACIÓ DE LES OBRES I PROTECCIÓ DEL TRÀNSIT
La senyalització de les Obres durant la seva execució es fa d'acord amb l'Ordre
Ministerial del 14 de març de 1960, els aclariments complementaris que es
recullen a l'O.M. no. 67/1960 de la Direcció General de Carreteres i altres
disposicions actualment vigents al respecte, o que poguessin fer-se executives
abans de la finalització de les Obres.
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L'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties
que es derivin pel trànsit siguin mínimes. La part de plataforma per la que es
canalitzi el trànsit ha de mantenir-se en perfectes condicions de rodolada. En
iguals condicions s'hauran de mantenir els desviaments precisos.
Senyalització horitzontal:
Quan estigui previst repavimentar la calçada s’empraran marques vials amb
pintura groga amb microesferes incorporades amb la finalitat d’aportar més
visibilitat nocturna.
Quan no estigui previst repavimentar, s’empraran cintes adhesives
retrorreflectants amb condicions de retirabilitat segons Norma 8.3 I.C per tal de
conservar la marca original.
S’hauran de reposar a l’estat original i/o repintar totes les marques que s’hagin
malmès per efecte d’obres encara que aquesta afectació surti de l’àmbit concret
de l’obra.
En el cas d’haver d’eliminar alguna marca horitzontal es farà amb màquina
granalladora. En cap cas s’acceptarà la utilització de màquina fresadora ni el
pintat de color negre d’escamoteig.
La pintura a emprar serà acrílica ciutat sense donar reflectant amb microesferes
de vidre. Cas de pintar algun pas amb pastilla sencera se li aplicaria un
component antilliscant.
Senyalització vertical:
La senyalització vertical d’obres en desviaments haurà de ser, com a mínim, de
tipus Nivell 2 de retrorreflexió de 2,4 cd/m2. En zones d’especial perillositat i amb
alta il·luminació urbana, caldrà utilitzar senyalització de Nivell 3 de retrorreflexió,
segons Norma UNE 125 334.
Una vegada finalitzats els desviaments i obres, els senyals hauran de retornar al
seu estat inicial, la qual cosa implicarà la retirada total dels senyals i suports
emprats en els desviaments i obres i la reposició correcta dels paviments
malmesos.
Els suports seran d’acer galvanitzat de diàmetre 60 mm, l’alçada mínima de la
senyal vertical es col·locarà a 2,60 m d’alçària, la distància mínima de l’exterior
de la senyal amb la calçada de 50 cm i es guiarà amb el criteri d’aprofitament de
subjecció a element vertical existent.
Qualsevol actuació a les senyals de circulació (horitzontals i verticals) ha de
comunicar-se al departament de Vialitat de l’Ajuntament, indicant plànols de
l’actuació i modificació al programa d’inventari municipal.
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2.R. CONSTRUCCIÓ I CONSERVACIÓ DELS DESVIAMENTS
Si l'execució de les Obres exigís la construcció de desviaments provisionals o
rampes d'accés a trams parcials o totalment acabats, aquests es construiran
d'acord a les característiques que figuren en els corresponents Plànols de detall
i documents que es redactin durant l'Obra i s'abonaran segons les partides
incloses al pressupost per aquestes feines. La seva conservació durant el termini
d'utilització estarà a càrrec del Contractista.
En tot cas, l'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les
molèsties que se’n derivin per al trànsit siguin mínimes i el Contractista adoptarà
les mesures necessàries per a la seva perfecta regulació.
Si les circumstàncies ho requereixen, el Director Facultatiu de les Obres podrà
exigir la col·locació de semàfors.
2.S. PRECAUCIÓ CONTRA INCENDIS
El Contractista haurà d'ajustar-se a les disposicions vigents per a la prevenció i
control d'incendis, així com a les que dicti el Director Facultatiu de les Obres.
En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s'encenguin focs
innecessaris, i serà responsable de la propagació dels que es requereixin per a
l'execució de les Obres, així com dels mals i perjudicis que per aquest motiu es
produeixin.
2.T. AMUNTEGAMENTS, AMIDAMENT I APROFITAMENT DE MATERIALS
Queda completament prohibit efectuar amuntegaments de materials, de
qualsevol naturalesa, sobre la plataforma del carrer o carretera i en aquelles
zones marginals que defineixi el Director Facultatiu de les Obres.
Els materials s'emmagatzemaran de manera que s'asseguri la preservació de la
seva qualitat i per tant l'acceptació per a la utilització a l'Obra, requisits que
hauran de ser comprovats en el moment de la seva utilització.
Les superfícies emprades com a zones d'amuntegament hauran de condicionarse una vegada acabada la utilització dels materials amuntegats en elles, de
manera que puguin recuperar el seu aspecte original. Totes les despeses
requerides per això aniran a càrrec del Contractista.
El Contractista haurà de situar, en els punts que designi el Director Facultatiu de
les Obres, les bàscules i/o instal·lacions necessàries per efectuar els
amidaments per pes requerits, i la seva utilització haurà d'anar precedida de la
corresponent aprovació de l'esmentat Enginyer Encarregat.
Els materials que hagin d'abonar-se per unitat de volum seran mesurats en
principi, sobre vehicles adequats, en els punts en que hagin d'utilitzar-se.
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Aquests vehicles hauran de ser prèviament aprovats pel Director Facultatiu de
les Obres i, a no ser que tots ells tinguin una capacitat uniforme, cada vehicle
autoritzat portarà una marca, clarament llegible, que indiqui la seva capacitat en
les condicions utilitzades per a la seva aprovació. Quan s'autoritzi la conversió
de pes a volum, o viceversa, els factors de conversió seran definits pel Director
Facultatiu de les Obres qui, per escrit, justificarà al Contractista els valors
adoptats.
2.U. AFECCIONS AL MEDI AMBIENT
El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries
perquè les afeccions al medi ambient en cas de que puguin produir-se siguin
mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs tindrà establert un
pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics o
barreges asfàltiques, disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de
ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües
superficials o subterrànies; els moviments dins de la zona d'obra es produiran de
mode que només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per
a la implantació de les mateixes; tota la maquinària utilitzada disposarà de
silenciadors per rebaixar la pol·lució fònica.
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt
apuntats i qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment,
produeixi al medi ambient, havent de canviar els medis i mètodes utilitzats i
reparar els danys causats seguint les ordres de la Direcció d'Obra o dels
organismes institucionals competents en la matèria.
El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals,
tals com plantacions, hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les
tingués contractades, permetent l'accés al lloc de treball i deixen accessos
suficients per la seva realització.
Abocadors:
El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que
prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.

2.V. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA DURANT L’EXECUCIÓ DE
LES OBRES
El Contractista podrà utilitzar en les obres de contracte, la pedra, grava, sorres o
el material seleccionat que trobi en les excavacions, materials que s'abonaran
d'acord amb els preus que per a ells s'hagin establert en el Contracte. En
qualsevol cas, el Contractista haurà de proveir els materials necessaris per
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executar aquelles parts de l'Obra, la realització de les quals s'hagi previst
executar amb materials utilitzats en altres unitats.
Els serveis públics o privats que resultin afectats hauran d'ésser reparats a càrrec
del Contractista, de manera immediata.
Les persones que resultin perjudicades hauran d'ésser compensades
adequadament, a càrrec del Contractista.
Les propietats públiques o privades que resultin afectades hauran d'ésser
reparades a càrrec del Contractista, restablint les primitives condicions o
compensant els danys i perjudicis causats de qualsevol altre manera acceptable.
De la mateixa manera, el Contractista serà responsable de tots els objectes que
es trobin o descobreixin durant l'execució de les Obres, havent de donar notícia
immediata de les troballes al Director Facultatiu i col·locar-los sota custòdia.
Adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de sòl, mar,
rius, llacs i dipòsits d'aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol
altre material líquid o sòlid que pugui ésser perjudicial al medi receptor
(Emissions a l’aigua); generació de pols, sorolls ambientals i olors derivats de
qualsevol activitat d’obra (Emissions a l’aire), així com de l’acumulació,
seguiment del punt d’abocament i tractament final dels residus generats,
considerant el seu reciclatge i recuperació si s’escau, durant l'execució de les
Obres.
Els aspectes mediambientals a considerar durant l’execució de les obres es
descriuen a continuació, essent responsabilitat del Contractista adoptar les
mesures necessàries per garantir-ne el seu compliment i de la Direcció
Facultativa el Control i seguiment de les mateixes, mitjançant el formulari de
Seguiment Mediambiental que a continuació s’adjunta, amb la freqüència que
consideri oportuna.
2.W. CONSERVACIÓ DEL PAISATGE
El Contractista pararà especial atenció a l'efecte que puguin tenir les diferents
operacions i instal·lacions que necessiti realitzar per a la consecució del
Contracte sobre l'estètica i el paisatge de les zones en que es trobin situades les
Obres.
En aquest sentit, tindrà cura que els arbres, fites, tanques, i altres elements que
puguin ser perjudicats durant les Obres, siguin degudament protegits per evitar
possibles destrosses que, en cas de produir-se, seran restaurades a càrrec seu.
De la mateixa manera, tindrà cura de l’emplaçament i el sentit estètic de les
seves instal·lacions, construccions, dipòsits i amuntegaments que, en tot cas,
hauran de ser prèviament autoritzats pel Director Facultatiu de les Obres.
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2.X. CONSERVACIÓ DE LES OBRES EXECUTADES
El Contractista queda compromès a conservar, al seu càrrec, i fins que siguin
rebudes provisionalment, totes les obres que integrin el Projecte.
De la mateixa manera queda obligat a la conservació de les obres durant un
termini de garantia, a partir de la data de la recepció provisional, havent de
substituir, al seu càrrec, qualsevol part d'aquestes que hagi experimentat
desplaçament o sofert deteriorament per negligència o altres motius que li siguin
imputables o com a conseqüència dels agents atmosfèrics previsibles o
qualsevol altra causa que no es pugui considerar com inevitable.
El Contractista no rebrà cap partida per la conservació de les Obres durant el
termini de garantia, ja que les despeses corresponents es consideren incloses
en els preus unitaris contractats.
2.Y. NETEJA FINAL DE LES OBRES
Una vegada que les Obres s'hagin acabat, totes les instal·lacions de dipòsits i
edificis, de caràcter temporal i pel servei de l'Obra, hauran de ser remoguts i els
llocs del seu emplaçament restaurats a la seva forma original.
De la mateixa manera hauran de tractar-se els camins provisionals, inclosos els
accessos a préstecs o pedreres, els quals s'abandonaran tan aviat com no sigui
necessària la seva utilització. Tanmateix, es condicionaran, de la millor manera
que sigui possible, procurant 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 circumdant.
Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i, per tant, no seran
objecte d'abonaments directes per la seva realització.
2.Z. DESPESES DE CARÀCTER GENERAL A CÀRREC DEL CONTRACTISTA
Queden a càrrec del Contractista les despeses que origini el replanteig general
de les Obres o la seva comprovació, i els replanteigs parcials d'aquestes per
corroborar tota la topografia del projecte, així com el dret d'inspecció que
legalment estigui autoritzat al personal facultatiu, els de construcció, remoguda i
retirada de tota classe de construccions auxiliars; els de lloguer o adquisició de
terrenys per a dipòsits de maquinària i materials; els de protecció
d'amuntegaments o de les pròpies Obres contra tot deteriorament, mal o incendi,
acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants;
els de neteja i evacuació de deixalles i escombraries; els de construcció i
conservació durant el termini de la seva utilització de petites rampes provisionals
d'accés a trams parcials o totalment acabats; els de conservació durant el mateix
termini de tota classe de desviaments que no es facin aprofitant carreteres
existents; els de conservació de desguassos; els de subministrament, col·locació
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i conservació de senyals de trànsit i altres recursos necessaris per proporcionar
seguretat dins de les Obres; els de remoguda de les instal·lacions, eines
materials i neteja general de l'Obra a l'acabament dels muntatges, conservació i
retirada instal·lacions pel subministrament d'aigua i energia elèctrica necessària
per a les Obres, així com l'adquisició de les esmentades aigües i energia; els de
les instal·lacions provisionals; els de retirada de materials refusats i correcció de
les deficiències observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i
proves.
En els casos de resolució de Contracte qualsevulla que sigui la causa que la
motivi, estaran a càrrec del Contractista les despeses originades per liquidació,
així com les de retirada dels mitjans auxiliars emprats o no en l'execució de les
Obres.
2.AA. ASSAIGS DE CONTROL
Els assaigs es realitzaran d'acord amb les Normes actuals d'assaig del Laboratori
de Transports i Mecànica del Sòl, les de l'Institut Eduardo Torroja de la
Construcció i del Ciment i de les que successivament puguin ser d'aplicació.
El Contractista abonarà als laboratoris respectius, que hauran de ser , a les
tarifes oficialment aprovades, tots els assaigs que es realitzin fins al límit del dos
per cent (2 %) del Pressupost d'Execució Material.
Aquests assaigs de control de qualitat seran executats per un Laboratori
degudament homologat.
2.BB. RECEPCIÓ PROVISIONAL
El Contractista comunicarà per escrit al Director Facultatiu la data prevista per a
la finalització de les Obres amb una antelació de trenta (30) dies hàbils, el qual
ho comunicarà a la Propietat qui nombrarà el seu Representant per a la recepció
provisional i qui, al mateix temps, fixarà la data per a aquesta mateixa,
comunicant-la per escrit al Contractista i a l'Enginyer Encarregat.
El Contractista haurà d'assistir a la recepció o perdrà la possibilitat de fer constar
reclamacions en Acta.
S'aixecarà per triplicat un Acta de la recepció que firmaran el Representant de la
Propietat, el director Facultatiu i el Contractista.
2.CC. RECEPCIÓ DEFINITIVA
Passat el termini de garantia i després dels tràmits reglamentaris, es procedirà a
efectuar la recepció definitiva de les Obres, una vegada realitzat l'oportú
reconeixement d'aquestes, i en el cas que totes elles es trobin en les condicions
degudes.
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Al procedir a la recepció definitiva de les Obres, s'aixecarà per triplicat l'Acta
corresponent que, una vegada firmada pel Representant de la Propietat, el
director Facultatiu i el Contractista s'elevarà a l'aprovació de la Superioritat.
2.DD. OBLIGACIONS GENERALS I COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ
VIGENT
El Contractista, sota la seva responsabilitat, queda obligat a complir totes les
disposicions de caràcter social contingudes en el Reglament General de Treball
en la Indústria de la Construcció i aplicables en torn del règim local del treball, o
que posteriorment es dictin. El Contractista queda obligat també a complir tot allò
que disposi la Llei de Protecció a la Indústria Nacional i el Reglament que la
desenvolupa, així com les restants que siguin aplicables o que puguin dictar-se.
El personal, tècnics i treballadors, de l’empresa adjudicatària, disposaran de la
formació necessària per tal de treballar en clavegueres en servei i espais
confinats tot seguint els criteris del Pla de Seguretat a presentar.
2.EE. LIQUIDACIÓ
Dins el termini de 6 (sis) mesos a partir de la data de l'acta de recepció es tindrà
que acordar i ser notificada al contractista la liquidació corresponent i abonar-li
el saldo resultant, en el seu cas.
Si es produís un retard en el pagament del saldo de liquidació, el contractista
tindrà dret a percebre l’interès legal del mateix, incrementat en 1,5 punts a partir
dels 6 (sis) mesos següents a la recepció.
2.FF. TERMINI D’EXECUCIÓ
El termini d'execució començarà a contar des de la data de la firma de l'Acta de
Replanteig.
2.GG. TERMINI DE GARANTIA
El termini de garantia començarà a comptar des de la data de l'Acta de Recepció
Provisional, tenint una durada mínima d’un any o allò estipuli el plec de
contractació de la licitació de les obres.
2.HH. CONTROL DE QUALITAT
El Pla de Control de Qualitat serà definit per la D.F. abans de l’inici de les obres,
d’acord amb la normativa vigent (nacional i internacional) i les prescripcions
d’aquest Plec, respectant el límit pressupostari abans expressat.
2.II. SUSPENSIÓ DE LES OBRES
En cas que fos necessari realitzar suspensions temporals, parcials o totals, o
suspensió definitiva de les obres, s'aplicarà el que dicta al respecte el Reglament
General de Contractació i el Plec de Clàusules Administratives Generals.
2.JJ. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
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La resolució del contracte es regirà per allò establert en el Reglament General
de Contractació i en les Clàusules del Capítol cinquè (V) del Plec de Clàusules
Administratives Generals. A més a més es tindrà en compte el següent:
•

En cas de rescissió es donarà al Contractista un termini, a determinar per
l'Administració, per a que utilitzi el material arreplegat i acabi aquelles
unitats d'obres incompletes que decideixi el Director d'Obra. En cas de
negar-s'hi, l'Administració podrà incautar-se mitjançant Acta i en
presencia del Contractista o del seu representant, dels materials i mitjans
auxiliars precisos per realitzar aquella terminació; i no existissin a l’obra
tals materials i equips en la mesura de les obres realitzades, es
prescindirà d'aquelles parts que el Director d'Obra estimi que es
deterioraran com a conseqüència de la paralització, resultant obres inútils.

•

Si la rescissió és deguda a incompliment del Contracte per part del
Contractista, els mitjans auxiliars d'aquests podran ésser utilitzats per
l'Administració per a l'acabament de les obres mitjançant l'abonament d'un
preu contradictori. En el cas que el Director d'Obra i el Contractista no es
posessin d'acord sobre el preu, en el termina de quinze (15) dies decidirà,
inapel·lable, l'Administració.

•

Si alguna part de les obres inacabades resulten no sols inútils sinó
perjudicials i perilloses per a terceres persones, el Contractista estarà
obligat a acabar-les segons les condicions del paràgraf anterior, o restituir
les condicions del terreny anteriors a la seva intervenció. En cas de negars'hi, l'Administració realitzarà els treballs que estimi necessaris per
eliminar aquests perills, deduint el seu valor de la liquidació de les obres
realitzades pel Contractista.

•

Qualsevol que sigui la causa que motivi la rescissió del Contracte, les
despeses de liquidació, així com les originades per la retirada dels mitjans
auxiliars, seran de compte del Contractista.

2.KK. PENALITZACIONS
El Contractista Adjudicatari de les Obres sofrirà una penalització per cada dia
hàbil que excedeixi del termini d'execució de les obres previst en el Projecte.
L'esmentada penalització serà, en el seu cas, descomptada de la liquidació de
les obres.
Per cada dia natural de retard en l’execució del termini global de les obres
s’aplicarà una sanció del 1 per mil del pressupost de contracte. Per cada dia
natural de retard en els terminis parcials que estableixi el Pla d’Obres s’aplicarà
una sanció del 0,1 per mil del pressupost de contracte.

3. CONSIDERACIONS GENERALS
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Les següents consideracions generals prevaldran en cas de contradicció amb
altres documents o parts del projecte.
1. L’amidament del ferro es farà sobre els plànols de projecte. No es
comptaran solapaments, separadors, cavallets, etc., els quals es
consideren repercutits en el preu del ferro.
2. Els amidaments dels moviments i enderrocs de terres es faran sobre perfil
teòric, no considerant-se cap increment en concepte d’esponjament ni per
irreguralitats puntuals del terreny. Aquest es considera repercutit en el
preu de la unitat d’obra. Exactament el mateix en el cas de runes.
3. Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra d’excavació i enderrocs
inclouen el transport a abocador i els canons d’abacador en el seu preu
unitari.
4. Els ofertants al concurs per a l’execució de l’obra hauran d’estudiar i
analitzar el projecte. Si en el projecte hi ha algun oblit o mancança
d’amidament, l’ofertant farà la seva oferta econòmica de manera que
inclogui l’execució d’aquestes partides oblidades o amb poc amidament.
5. La Direcció d’Obra podrà demanar al Contractista, i aquest estarà obligat
a lliurar-li, qualsevol definició, aclariment, fitxa de característiques
tècniques, plànol, etc., que consideri necessària per a l’execució dels
treballs.
6. Tots els materials a utilitzar durant l’obra i tots els equips a col·locar a
l’obra requeriran l’aprovació de la D.O, prèvia proposta formal per part del
contractista.
7. Els encofrats a utilitzar durant l’obra seran nous. Només es permetran 5
“postes” i prèviament a la col·locació de l’encofrat, aquest haurà de ser
aprovat per la D.O., no podent presentar cap resta de brutícia o
deteriorament.
8. L’encofrat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) de superfície
de formigó mesurat sobre plànol. Si no hi hagués preu per a l’encofrat,
s’entendrà inclòs en el m3 de formigó posat a obra. El preu unitari de
l’encofrat inclou tots els dispositius i les operacions necessàries (inclosa
la cintra si es necessités), per evitar qualsevol moviment de l’encofrat
durant el formigonat i primer enduriment del formigó. També inclou el
tractament antiadherent, el desencofrat i la part proporcional de tapes
laterals, com també tots els matavius i forats que fixi la Direcció
Facultativa.
9. Tots els dipòsits que hagin de contenir líquids hauran de ser segellats i
impermeabilitzats interiorment amb un producte aprovat per la D.O. El cost
es considera repercutit al preu de les diferents partides del dipòsit.
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10. Tots els dipòsits que hagin de contenir líquids hauran de ser provats
hidràulicament, a càrrec del contractista, amb aigua neta i prèviament a la
seva posada en servei.
11. El Contractista haurà de presentar un Pla de Control de qualitat que haurà
de ser aprovat per la D.O.
12. El Contractista resta obligat a pagar els assaigs de Control de Qualitat fins
a un 2 % Pressupost d'Execució Material, no comptabilitzant-se en aquest
import aquells assaigs que donin un resultat negatiu.
13. Tots els accessos addicionals a més dels inclosos en el pressupost i
demés obres i elements auxiliars aniran a compte del contractista. Es
consideren repercutits a les diferents partides de l’obra.
14. Cas que hi hagi qualsevol contradicció entre els diferents documents del
projecte, prevaldrà el criteri de la Direcció d’Obra.
15. Els soldadors que intervinguin a l’obra hauran de tenir l’homologació 6G.
16. Les soldadures hauran de complir la qualificació “1” de la Norma UNE
14011.
17. Les propostes que realitzi el contractista s’hauran de documentar
completament (plànols, càlculs, certificats, etc) per a ser considerades per
la D.O.
Barcelona, Abril 2022,

Ramon Font Arnedo
Enginyer de camins, canals i ports
CIAE INGENIEROS S.L.
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS
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CARRER DEL MIG

B-

MATERIALS

B0 - MATERIALS BÀSICS
B01 -

LÍQUIDS

B011 - NEUTRES
B011- - AIGUA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B011-05ME.
Plec de condicions
1.- DEFINICI? I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Aig?es utilitzades per algun dels usos seg?ents:
- Confecci? de formig?
- Confecci? de morter
- Confecci? de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsi?, etc.
- Humectaci? de bases o subbases
- Humectaci? de peces cer?miques, de ciment, etc.
CARACTER?STIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aig?es potables i les sancionades com a acceptables per la pr?ctica.
Es poden utilitzar aig?es de mar o salines an?logues per a la confecci? o curat de formigons sense
armadura. Per a la confecci? de formig? armat o pretesat es prohibeix l'?s d'aquestes aig?es, tret
del cas que es facin estudis especials.
Es podr? utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pr?pia central
de formig?, 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 formig?, no ha de contenir cap subst?ncia
perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formig? o a la protecci? de l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecci? o el curat de formig? o de morters i no hi ha antecedents
de la seva utilitzaci? o aquesta presenta algun dubte s'haur? de verificar que acompleix totes
aquestes caracter?stiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5
- Total de subst?ncies 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)
- I? clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
- Aigua per a formig? armat: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Aigua per a formig? pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Aigua per a formig? en massa amb armadura de fissuraci?: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0
- Subst?ncies org?niques solubles en ?ter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm)
I? clor total aportat per components d'un formig? no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuraci?: <= 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 CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripci? de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necess?ria subministrada a l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucci?n de Hormig?n Estructural
(EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI?
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 subst?ncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
- Contingut en i? clor Cl- (UNE 7178)
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)
- Contingut de subst?ncies org?niques solubles en ?ter (UNE 7235)
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no ser? obligatori realitzar els
assajos anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepci? en el cas de centrals de formig? preparat
o de prefabricats, s'ha de disposar la realitzaci? 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.
INTERPRETACI? 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

B03J- - GRAVA DE PEDRERA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B03J-0K7U.
Plec de condicions
1.- DEFINICI? I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Granulats utilitzats per a algun dels usos seg?ents:
- Confecci? de formigons
- Confecci? de barreges grava-ciment per a paviments
- Material per a drenatges
- Material per a paviments
El seu origen pot ser:
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
- Granulats procedents d'esc?ries sider?rgiques refredades per aire
Els granulats naturals poden ser:
- De pedra gran?tica
- De pedra calc?ria
CARACTER?STIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovaci? de la DF les pedreres o dip?sits d'on s'han d'obtenir
els ?rids, aportant tots els elements justificatius que cregu?s convenients o que li fossin requerits
pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificaci? geol?gica.
- Estudi de morfologia.
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- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles proced?ncies que, al seu criteri, obligarien a un control
massa freq?ent dels materials que se n'extraguessin.
CARACTER?STIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents
de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment alumin?s, granulats amb sulfurs, s?lice
amorfa o corrosi? de les armadures.
Els gr?nuls han de tenir forma arrodonida o poli?drica.
La composici? granulom?trica ha de ser l'adequada al seu ?s i ha de ser la que es defineix a la
partida d'obra en qu? intervingui o, si no hi consta, la que estableixi expl?citament la DF.
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
No han de tenir pols, brut?cia, argila, margues o d'altres mat?ries estranyes.
Di?metre m?nim: 98% retingut tam?s 4 (UNE-EN 933-2)
Els ?rids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A m?s, els
que provinguin de formigons estructurals sans, o de resist?ncia elevada, han de ser adequats per
a la fabricaci? de formig? reciclat estructural, complint una s?rie de requisits:
- Dimensi? m?nima permesa = 4 mm
- Terrossos d'argila per a un formig? amb menys del 20% d'?rid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formig? amb 100% d'?rid reciclat: <= 0,25%
- Absorci? d'aigua per a un formig? amb menys del 20% d'?rid reciclat: <= 7%
- Absorci? d'aigua per a un formig? amb m?s del 20% d'?rid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los ?ngeles: <= 40
- Continguts m?xims d'impureses:
- Material cer?mic: <= 5% del pes
- Part?cules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDER?RGIQUES
Contingut de silicats inestables: Nul
Contingut de compostos f?rrics: Nul
GRAVA PER A LA CONFECCI? DE FORMIGONS:
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per
a la confecci? del formig?
Designaci?: d/D - IL - N
d/D: Fracci? granulom?trica, d tamany m?nim i D tamany m?xim
IL: Presentaci?, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'?rid (C, calcari; S, silici; G,gran?tic; O, ofita; B, basalt; D, dolom?tic; Q,
traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat
La grand?ria m?xima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecci? de formig? ser? menor
que les seg?ents dimensions:
- 0,8 de la dist?ncia lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament
de la pe?a i una beina o armadura que formi un angle >45? (amb la direcci? de formigonat)
- 1,25 de la dist?ncia entre un parament de la pe?a i una beina o armadura que formi un angle <=45?
(amb la direcci? de formigonat)
- 0,25 de la dimensi? m?nima de la pe?a que es formigona amb les excepcions seg?ents:
- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix m?nim
- Peces d'execuci? molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui
redu?t (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix m?nim
Quan el formig? passi entre v?ries armadures, l'?rid gruixut ser? el m?nim valor entre el primer
punt i el segon del par?graf anterior.
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del l?mit m?s petit aplicable a cada cas.
Contingut de mat?ria org?nica (UNE-EN 1744-1): Color m?s clar que el patr?
Fins que passen pel tam?s 0,063 (UNE-EN 933-2):
- Per a graves calc?ries i gran?tiques: <= 1,5% en pes
- Granulats, reciclats de formig? o prioritariament naturals: < 3%
- Per a granulats reciclats mixtos: < 5%
L'?ndex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%
Material retingut pel tam?s 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un l?quid de pes espec?fic 20 kN/m3
(UNE EN 1744-1):
- Granulats naturals <= 1% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 1% en pes
- Granulats d'esc?ries sider?rgiques: <= 2% en pes
- Granulats reciclats mixtos: <= 1% en pes
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes
- Altres granulats: <= 0,4% en pes
Sulfats solubles en ?cids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes
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- Granulats d'esc?ries sider?rgiques: <= 1% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formig? armat o en massa amb armadura de fissuraci?: <= 0,05% en massa
- Formig? pretesat: <= 0,03% en massa
I? clor total aportat per components d'un formig? no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuraci?: <= 0,4% pes de ciment
Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0%
Contingut d'i? Cl-:
- Granulats reciclats mixtos: < 0,06%
El contingut de mat?ria org?nica que sura en un l?quid de pes espec?fic 2 segons la UNE-EN
1744-1(Apart.) 14.2 ser? <= 1% per a granulats gruixuts.
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
- Granulats reciclats provinents de formig? o mixtos: < 0,5%
- Altres granulats: Nul
Contingut de restes d'asfalt:
- Granulat reciclat mixt o provinent de formig?: < 0,5%
- Altres granulats: Nul
Reactivitat:
- ?lcali-s?lici o ?lcali-silicat (M?tode qu?mic UNE 146-507-1 EX o M?tode accelerat UNE 146-508
EX): Nul?la
- ?lcali-carbonat (M?tode qu?mic UNE 146-507-2): Nul?la
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- P?rdua de pes amb sulfat magn?sic: <= 18%
Resist?ncia a la fragmentaci? segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los ?ngeles):
- Granulats gruixuts naturals: <= 40
Absorci? d'aigua:
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6): < 5%
- Granulats reciclats provinents de formig?: < 10%
- Granulats reciclats mixtos: < 18%
- Granulats reciclats prioritariament naturals: < 5%
P?rdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:
- Granulats gruixuts naturals: <= 18%
Els ?rids no han de presentar reactivitat potencial amb els ?lcalis del formig?. Per a comprovar-ho,
s'ha de realitzar en primer lloc un an?lisi petrogr?fic, per a obtenir el tipus de reactivitat que,
en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat ?lcali
s?lice o ?lcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de
reactivitat potencial ?s ?lcali carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX
Part 2.
Els ?rids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran ?rids procedents de roques toves,
friables, poroses, etc., ni els que continguin n?duls de guix, compostos ferrosos, sulfurs
oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE
GRAVA PER A DRENATGES:
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del
reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys.
La mida m?xima dels gr?nuls ha de ser de 76 mm (tam?s 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel
tam?s 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composici? granulom?trica ha de ser fixada expl?citament per
la DF segons les caracter?stiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.
Plasticitat: No pl?stic
Coeficient de desgast (assaig "Los ?ngeles" UNE-EN 1097-2): <= 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): > 30
Condicions generals de filtratge:
- F15/d85: < 5
- F15/d15: < 5
- F50/d50: < 5
(Fx = grand?ria superior de la fracci? x% en pes del material filtrant, dx = grand?ria superior
de la proporci? x% del terreny a drenar)
A m?s, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:
- F60/F10: <20
Condicions de la granulometria en funci? del sistema previst d'evacuaci? de l'aigua:
- Per a tubs perforats: F85/Di?metre de l'orifici: > 1
- Per a tubs amb juntes obertes: F85/ Obertura de la junta: > 1,2
- Per a tubs de formig? por?s: F85/d15 de l'?rid del tub: > 0,2
- Si es drena per metxinals: F85/ di?metre del metxinal: > 1
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars
compostos de v?ries capes. La m?s gruixuda es col?locar? al costat del sistema d'evacuaci?. Aquesta
complir? les condicions de filtre respecte a la seg?ent i aix? successivament fins arribar al repl?
o al terreny natural. Es podr? rec?rrer a l'?s de filtres geot?xtils.
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Quan el terreny natural estigui constitu?t per materials amb graves i boles a efectes del compliment
de les condicions anteriors, s'atendr? ?nicament a la corba granulom?trica de la fracci? del mateix
inferior a 25 mm.
Si el terreny no ?s cohesiu i est? compost per sorra fina i llims, el material drenant haur? de
complir, a m?s de les condicions generals de filtre, la condici?: F15 > 1 mm.
Si el terreny natural ?s cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions
de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haur? de complir les seg?ents condicions:
- Mida m?xima de l'?rid: Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient d'uniformitat: F60/F10 < 4
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui
inferior al 2% (UNE 103502).
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de s?l sec
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat
Els ?rids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminaci?, i evitant
la seva possible segregaci?, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota
cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripci? de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necess?ria subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
GRAVA PER A LA CONFECCI? DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucci?n de Hormig?n Estructural
(EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 ?ridos para hormig?n.
GRAVA PER A PAVIMENTS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones T?cnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
GRAVA PER A DRENATGES:
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial
de la Instrucci?n de Carreteras.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI?
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI?:
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 m?nim les seg?ents dades:
- Identificaci? del subministrador
- N?mero del certificat de marcatge CE o indicaci? d'autoconsum
- N?mero de s?rie de la fulla de subministrament
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designaci? de l'?rid segons l'article 28.2 de l'EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificaci? del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informaci? relativa a la granulometria i a les toler?ncies de
l'?rid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposici? de la DF en el cas que aquesta ho sol?liciti, la
documentaci? seg?ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci? 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 p?bliques i edificaci? 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 edificaci?, fabricaci? de productes de formig? prefabricat, carreteres i altres
treballs d'obres p?bliques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
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nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaraci? de Prestacions
- Productes per a edificaci?, fabricaci? de productes de formig? prefabricat, carreteres i altres
treballs d'obres p?bliques 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 p?bliques i edificaci? 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: Declaraci? de Prestacions
El s?mbol 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 documentaci? comercial i ha d'anar acompanyat
de la seg?ent informaci?:
- N?mero d'identificaci? de l'organisme de certificaci?
- Nom o marca d'identificaci? i direcci? del fabricant
- Les dues ?ltimes xifres de l'any d'impressi? del marcatge
- Refer?ncia a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripci? del producte (nom gen?ric, material, ?s previst)
- Designaci? del producte
- Informaci? de les caracter?stiques essencials aplicables
A la documentaci? del marcatge haur? d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissi? del certificat
- Garantia de que el tractament estad?stic ?s l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ?s, en el cas que hi hagi ?rids que no
compleixen amb l'article 28.4.1.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els ?rids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovaci? de la seva idone?tat
per al seu ?s es far? mitjan?ant 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'?rids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat
d'assaig, de com a m?xim 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'?rid 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
informaci?, ha de poder determinar l'execuci? de comprovacions mitjan?ant assaigs.
La DF, a m?s, ha de valorar si realitzar una inspecci? a la planta de fabricaci?, a poder ser, abans
del subministra de l'?rid, per comprovar la idone?tat per a la seva fabricaci?. En cas necessari,
la DF ha de poder realitzar els assaigs seg?ents per a verificar la conformitat de les
especificacions:
- ?ndex de llenques (UNE-EN 933-3).
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Part?cules toves (UNE 7134)
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un l?quid de pes espec?fic
2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Contingut en i? clor Cl- (UNE-EN 1744-1)
- Assaig petrogr?fic
- Reactivitat potencial amb els ?lcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Estabilitat, resist?ncia a l'atac del sulfat magn?sic (UNE-EN 1367-2).
- Absorci? d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Resist?ncia al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).
- Assaig d'identificaci? per raigs X.
- Assaig granulom?tric (UNE-EN 933-2)
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:
Les tasques de control a realitzar s?n les seg?ents:
- Inspecci? visual del material i recepci? del certificat de proced?ncia i qualitat corresponent.
- Abans de comen?ar el reblert, quan hagi canvi de proced?ncia del material, o cada 2000 m3 durant
la seva execuci?, es realitzaran els seg?ents assaigs d'identificaci? del material:
- Assaig granulom?tric del material filtrant (UNE EN 933-1)
- Assaig granulom?tric del material adjacent (UNE 103101)
- Desgast de "Los ?ngeles" (UNE EN 1097-2)
S'ha de demanar un certificat de proced?ncia del material, que en el cas d'?rids naturals ha de
contenir:
- Classificaci? geol?gica
- Estudi de morfologia
- Aplicacions anteriors
- Assaigs d'identificaci? del material
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades
en cada assaig.
INTERPRETACI? DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptar? la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades,
s'hauran de projectar i aprovar noves f?rmules de treball.
INTERPRETACI? DE RESULTATS I ACTUACI? EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:
Els resultats dels assaigs d'identificaci? han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'?s del material corresponent en l'execuci? del
reblert.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 -

GRANULATS

B03L- - SORRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B03L-05MS,B03L-05N7.
Plec de condicions
1.- DEFINICI? I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roques calc?ries, roques gran?tiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent
del reciclatge de residus de la construcci? i demolici? en una planta legalment autoritzada per
al tractament d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus seg?ents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecci? de formigons, d'origen:
Sorra per a confecci? de formigons, d'origen:
- De pedra calc?ria
- De pedra gran?tica
- Sorra per a confecci? de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcci? i demolicions
CARACTER?STIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovaci? de la DF les pedreres o dip?sits d'on s'han d'obtenir
els ?rids, aportant tots els elements justificatius que cregu?s convenients o que li fossin requerits
pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificaci? geol?gica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles proced?ncies que, al seu criteri, obligarien a un control
massa freq?ent dels materials que se n'extraguessin.
Els gr?nuls han de tenir forma arrodonida o poli?drica.
La composici? granulom?trica ha de ser l'adequada al seu ?s, o si no consta, la que estableixi
expl?citament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de mat?ria org?nica (UNE-EN 1744-1): Color m?s clar que el patr?
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes
Els ?rids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran ?rids procedents de roques toves,
friables, poroses, etc., ni els que continguin n?duls de guix, compostos ferrosos, sulfurs
oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE
Els ?rids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A m?s, els
que provinguin de formigons estructurals sans, o de resist?ncia elevada, han de ser adequats per
a la fabricaci? de formig? reciclat estructural, complint una s?rie de requisits:
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Dimensi? m?nima permesa = 4 mm
Terrossos d'argila per a un formig? amb menys del 20% d'?rid reciclat: <= 0,6%
Terrossos d'argila per a un formig? amb 100% d'?rid reciclat: <= 0,25%
Absorci? d'aigua per a un formig? amb menys del 20% d'?rid reciclat: <= 7%
Absorci? d'aigua per a un formig? amb m?s del 20% d'?rid reciclat: <= 5%
Coeficient de Los ?ngeles: <= 40
Continguts m?xims d'impureses:
- Material cer?mic: <= 5% del pes
- Part?cules 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 CONFECCI? DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'?rid fi que s'utilitzen per a la confecci?
del formig?
Designaci?: d/D - IL - N
d/D: Fracci? granulom?trica, d tamany m?nim i D tamany m?xim
IL: Presentaci?, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'?rid (C, calcari; S, silici; G,gran?tic; O, ofita; B, basalt; D, dolom?tic; Q,
traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat
Mida dels granuls (Tam?s 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm
Material retingut pel tam?s 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un l?quid de pes espec?fic 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 ?lcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en ?cid, 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):
- Formig? armat o en massa amb armadures de fissuraci?: <= 0,05% en pes
- Formig? pretesat: <= 0,03% en pes
I? clor total aportat per components d'un formig? no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuraci?: <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- P?rdua de pes amb sulfat s?dic: <= 10%
- P?rdua de pes amb sulfat magn?sic: <= 15%
P?rdua de pes amb sulfat magn?sic (UNE-EN 1367-2) quan el formig? estigui sotm?s a una classe
d'exposici? H o F, i l'?rid fi tingui una absorci? d'aigua >1%: <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d'alta resist?ncia: < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50
Els ?rids no han de presentar reactivitat potencial amb els ?lcalis del formig?. Per a comprovar-ho,
s'ha de realitzar en primer lloc un an?lisi petrogr?fic, per a obtenir el tipus de reactivitat que,
en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat ?lcali
s?lice o ?lcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de
reactivitat potencial ?s ?lcali carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX
Part 2.
La corba granulom?trica de l'?rid fi, ha d'estar compresa dins del fus seg?ent:
+----------------------------------------------------------------------------+
?
?
Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos
?
? L?mits ?-------------------------------------------------------------------?
?
? 4 mm ? 2 mm ? 1 mm ? 0,5 mm ? 0,25 mm ? 0,125 mm ? 0,063 mm ?
?--------?--------?--------?--------?--------?---------?----------?----------?
?Superior?
0
?
4
?
16
?
40
?
70
?
77
?
(1)
?
?Inferior?
15
?
38
?
60
?
82
?
94
?
100
?
100
?
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funci? del tipus i origen de l'?rid.
SORRA DE PEDRA GRAN?TICA PER A LA CONFECCI? DE FORMIGONS:
Contingut m?xim de fins que passen pel tam?s 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat f?:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposici? IIIa,b,c, IV o alguna
classe espec?fica d'exposici?: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposici? I,IIa,b o cap classe
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espec?fica d'exposici?: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe espec?fica d'exposici?: >= 70
- Resta de casos: >= 75
Absorci? d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%
SORRA DE PEDRA CALC?RIA PER A LA CONFECCI? DE FORMIGONS:
Contingut m?xim de fins que passen pel tam?s 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat f?:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposici? IIIa,b,c,IV o alguna classe
espec?fica d'exposici?: <= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposici? I,IIa,b o cap classe
espec?fica d'exposici?: <= 16% en pes
Valor blau de metil?(UNE 83130):
- Per a obres sotmeses a exposici? I,IIa,b o cap classe espec?fica d'exposici?: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCI? DE MORTERS:
La composici? granulom?trica ha de quedar dintre dels l?mits seg?ents:
+-------------------------------------------------+
? Tam?s
? Percentatge en ?
Condicions
?
? UNE 7-050 ? pes que passa
?
?
?
mm
?
pel tam?s
?
?
?-----------?------------------?------------------?
?
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 gr?nuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de mat?ries perjudicials: <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCI? I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la
construcci?.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteoritzaci? o d'alteraci? f?sica o qu?mica
sota les condicions m?s desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilitzaci?.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de
ferms, o contaminar el s?l o corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'?s ser? el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilitzaci? diferent d'aquesta, es requereix l'acceptaci? expressa de la direcci?
facultativa i la justificaci? mitjan?ant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions
requerides per a l'us al que es pret?n destinar.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de s?l sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.
Els ?rids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminaci?, i evitant
la seva possible segregaci?, 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 ?rids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripci? de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necess?ria subministrada a l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SORRA PER A LA CONFECCI? DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucci?n de Hormig?n Estructural
(EHE-08).
SORRA PER A LA CONFECCI? DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucci?n de Hormig?n Estructural
(EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 ?ridos para hormig?n.
Documento B?sico de Seguridad estructural F?brica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI?
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI?:
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 m?nim les seg?ents dades:
- Identificaci? del subministrador
- N?mero del certificat de marcatge CE o indicaci? d'autoconsum
- N?mero de s?rie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designaci? de l'?rid segons l'article 28.2 de l'EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificaci? del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informaci? relativa a la granulometria i a les toler?ncies de
l'?rid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposici? de la DF en el cas que aquesta ho sol?liciti, la
documentaci? seg?ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci? 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 p?bliques i edificaci? 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 edificaci?, fabricaci? de productes de formig? prefabricat, carreteres i altres
treballs d'obres p?bliques 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+: Declaraci? de Prestacions
- Productes per a edificaci?, fabricaci? de productes de formig? prefabricat, carreteres i altres
treballs d'obres p?bliques 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 p?bliques i edificaci? 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: Declaraci? de Prestacions
El s?mbol 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 documentaci? comercial i ha d'anar acompanyat
de la seg?ent informaci?:
- N?mero d'identificaci? de l'organisme de certificaci?
- Nom o marca d'identificaci? i direcci? del fabricant
- Les dues ?ltimes xifres de l'any d'impressi? del marcatge
- Refer?ncia a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripci? del producte (nom gen?ric, material, ?s previst)
- Designaci? del producte
- Informaci? de les caracter?stiques essencials aplicables
A la documentaci? del marcatge haur? d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissi? del certificat
- Garantia de que el tractament estad?stic ?s l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ?s, en el cas que hi hagi ?rids que no
compleixen amb l'article 28.4.1.
L'?rid reciclat ha d'incloure en la seva documentaci?:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'?rid i empresa transportista de la runa
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- Pres?ncia d'impureses
- Detalls de la seva proced?ncia
- Altre informaci? que resulti rellevant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els ?rids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovaci? de la seva idone?tat
per al seu ?s es far? mitjan?ant 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'?rids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat
d'assaig, de com a m?xim 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'?rid 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
informaci?, ha de poder determinar l'execuci? de comprovacions mitjan?ant assaigs.
La DF, a m?s, ha de valorar si realitzar una inspecci? a la planta de fabricaci?, a poder ser, abans
del subministra de l'?rid, per comprovar la idone?tat per a la seva fabricaci?. En cas necessari,
la DF ha de poder realitzar els assaigs seg?ents per a verificar la conformitat de les
especificacions:
- Mat?ria org?nica (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 l?quid de pes espec?fic
2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en ?cid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut d'I? CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogr?fic
- Reactivitat potencial amb els ?lcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorci? d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d'identificaci? per raigs X.
- P?rdua de pes amb sulfat magn?sic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulom?tric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecci? 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 mitjan?ant 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.
INTERPRETACI? 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 f?rmules de treball.
No s'han d'utilitzar ?rids 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 espec?fica d'exposici?
- 75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calc?ries o de roques dolom?tiques que
no compleixin l'especificaci? de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del
blau de metil? (UNE-EN 933-9) compleix el seg?ent:
- Per a obres amb classe general d'exposici? I, IIa o IIb (i sense classe espec?fica): <= 0,6% en
pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metil? fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la pres?ncia
d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecci? i
identificaci?: s'ha de poder utilitzar l'?rid fi si les argiles s?n del tipus caolinita o illita,
i si les propietats del formig? amb aquest ?rid s?n les mateixes que les d'un que tingui els mateixos
components per? sense els fins.
S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o esc?ries
sider?rgiques adequades, en la fabricaci? de formig? d'?s no estructural.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B05 -

AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
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B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS
B055- - CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B055-067M.
Plec de condicions
1.- DEFINICI? I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conglomerant hidr?ulic format per diferents materials inorg?nics finament dividits que, amassats
amb aigua, formen una pasta que, mitjan?ant un proc?s d'hidrataci?, endureix i un cop endurit
conserva la seva resist?ncia i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les caracter?stiques seg?ents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTER?STIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra p?blica, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Uni? Europea o de l'Associaci? Europea de Lliure Canvi.
Tamb? en aquest cas, es procurar? que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecol?gica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o b? altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estad?sticament homogeni en la seva composici?.
El ciment ha de ser capa?, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir
un morter o un formig? que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al
final de per?odes definits, els nivells especificats de resist?ncia i mantenir estabilitat de volum
a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeraci?.
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 mili? 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 cap?tol 5 de la norma UNE-EN 197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment P?rtland: CEM I
- Ciment P?rtland amb addicions: CEM II
- Ciment P?rtland amb esc?ries de forn alt: CEM III
- Ciment putzol?nic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addici? o barreja
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B
o C.
Addicions del clinker p?rtland (K):
- Esc?ria de forn alt: S
- Fum de s?lice: D
- Putzolana natural: P
- Putzolana natural calcinada: Q
- Cendra volant Sic?lia: V
- Cendra volant calc?ria: W
- Esquist calcinat: T
- Filler calcari L: L
- Filler calcari LL: LL
Relaci? entre denominaci? i designaci? dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
?
Denominaci?
? Designaci?
?
?---------------------------------------?--------------?
? Ciment p?rtland
? CEM I
?
?---------------------------------------?--------------?
? Ciment p?rtland amb esc?ria
? CEM II/A-S ?
?
? CEM II/B-S ?
?---------------------------------------?--------------?
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? Ciment p?rtland amb fum de s?lice
? CEM II/A-D ?
?---------------------------------------?--------------?
? Ciment p?rtland amb Putzolana
? CEM II/A-P ?
?
? CEM II/B-P ?
?
? CEM II/A-Q ?
?
? CEM II/B-Q ?
?---------------------------------------?--------------?
? Ciment p?rtland amb cendres
? CEM II/A-V ?
? volants
? CEM II/B-V ?
?
? CEM II/A-W ?
?
? CEM II/B-W ?
?---------------------------------------?--------------?
? Ciment p?rtland amb esquist
? CEM II/A-T ?
? calcinat
? CEM II/B-T ?
?---------------------------------------?--------------?
? Ciment p?rtland amb filler
? CEM II/A-L ?
? calcari
? CEM II/B-L ?
?
? CEM II/A-LL ?
?
? CEM II/B-LL ?
?---------------------------------------?--------------?
? Ciment p?rtland mixt
? CEM II/A-M ?
?
? CEM II/B-M ?
?---------------------------------------?--------------?
? Ciment amb esc?ries de
? CEM III/A
?
? forn alt
? CEM III/B
?
?
? CEM III/C
?
?---------------------------------------?--------------?
? Ciment putzol?nic
? CEM IV/A
?
?
? CEM IV/B
?
?---------------------------------------?--------------?
? Ciment compost
? CEM V/A
?
?
? CEM V/B
?
+------------------------------------------------------+
En ciments p?rtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzol?nics CEM IV/A i CEM IV/B i
en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a m?s del clinker han de ser declarats
a la designaci? del ciment.
La composici? dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al cap?tol 6 de la norma UNE-EN
197-1.
Els ciments comuns han de complir les exig?ncies mec?niques, f?siques, qu?miques i de durabilitat
especificades al cap?tol 7 de la norma UNE-EN 197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CAL? (CAC):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calc?ris.
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6
de juny.
Han de complir les exig?ncies mec?niques, f?siques i qu?miques 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
hom?legs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que
compleixin amb l'especificaci? de blancor.
?ndex 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 composici?, aix? com les prescripcions mec?niques, f?siques, qu?miques i de durabilitat que han
de complir els ciments comuns blancs s?n les mateixes que les especificades per als ciments comuns
a la norma UNE-EN 197-1.
La composici?, aix? com les prescripcions mec?niques, f?siques i qu?miques que ha de complir el
ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) s?n les mateixes que les especificades per al ciment hom?leg
a la norma UNE-EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989,
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relaci? entre denominaci? i designaci? dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus,
subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
?
Denominaci?
? Designaci?
?
?---------------------------------------?--------------?
? Ciment p?rtland
?
I
?
?---------------------------------------?--------------?
? Ciment p?rtland amb esc?ria
?
II/A-S
?
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?
?
II/B-S
?
?---------------------------------------?--------------?
? Ciment p?rtland amb fum de s?lice
?
II/A-D
?
?---------------------------------------?--------------?
? Ciment p?rtland amb Putzolana
?
II/A-P
?
?
?
II/B-P
?
?---------------------------------------?--------------?
? Ciment p?rtland amb cendres
?
II/A-V
?
? volants
?
II/B-V
?
?---------------------------------------?--------------?
? Ciment amb esc?ries de
?
III/A
?
? forn alt
?
III/B
?
?
?
III/C
?
?---------------------------------------?--------------?
? Ciment putzol?nic
?
IV/A
?
?
?
IV/B
?
?---------------------------------------?--------------?
? Ciment compost
? CEM V/A
?
+------------------------------------------------------+
Les especificacions generals en quan a composici? i a exig?ncies mec?niques, f?siques, qu?miques
i de durabilitat que han de complir s?n les corresponents als ciments comuns hom?legs de la norma
UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al cap?tol 7.2 de la norma UNE 80303-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves caracter?stiques.
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 intemp?rie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.
Temps m?xim 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 CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripci? de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necess?ria subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologaci?n de los
cementos para la fabricaci?n 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 certificaci?n de conformidad a normas como
alternativa de la homologaci?n de los cementos para la fabricaci?n 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
circulaci?n de productos de construcci?n, en aplicaci?n de la Directiva 89/106/CEE.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicaci?n de la Directiva
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulaci?n de productos de construcci?n, 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 instrucci?n para la recepci?n de
cementos (RC-08).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composici?n, especificaciones y criterios de conformidad de
los cementos comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composici?n, especificaciones y criterios de
conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con caracter?sticas adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua
de mar.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI?
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI? EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CAL? (CAC):
El subministrador ha de posar a disposici? de la DF en el cas que aquesta ho sol?liciti, la
documentaci? seg?ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci? de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparaci? de formig?, morter, beurades i altres mescles per a construcci? i
per a la fabricaci? de productes de construcci?,
- Productes per a elaboraci? de formig?, morter, pasta i altres mescles per a construcci? i per
a la fabricaci? de productes de construcci?:
- Sistema 1+: Declaraci? de Prestacions
El s?mbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la seg?ent informaci? com a m?nim:
- el n?mero identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producci?
- nom o marca distintiva d'identificaci? i adre?a enregistrada del fabricant
- n?mero del certificat CE de conformitat
- les dues ?ltimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte aix? com les seves caracter?stiques i prestacions
declarades atenent a les seves especificacions t?cniques
- refer?ncia a la norma harmonitzada corresponent
- designaci? normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals)
i classe resistent
- en el seu cas, informaci? addicional referent al contingut de clorurs, al l?mit superior de p?rdua
per calcinaci? de cendra volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclour? com a m?nim:
- el s?mbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el n?mero del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d'identificaci? i adre?a enregistrada del fabricant
- els dos ?ltims d?gits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge
- refer?ncia al n?mero de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informaci? complerta del marcatge o etiquetat CE haur? d'apareixer tamb? a l'albar?
o documentaci? que acompanya al lliurament.
A l'albar? hi han de figurar les dades seg?ents:
- n?mero de refer?ncia de la comanda
- nom i adre?a del comprador i punt de dest? del ciment
- identificaci? del fabricant i de l'empresa de subministrament
- designaci? normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucci? RC-08
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, refer?ncia a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
- identificaci? del vehicle que el transporta
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI? EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS
A L'AIGUA DE MAR (MR):
A l'albar? hi han de figurar les dades seg?ents:
- n?mero de refer?ncia de la comanda
- nom i adre?a del comprador i punt de dest? dels ciment
- identificaci? del fabricant i de l'adre?a de subministrament
- designaci? 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
- identificaci? 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 seg?ent informaci?:
- nom o marca identificativa i adre?a complerta del fabricant i de la f?brica
- designaci? 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 fabricaci? i d'envasat (indicant setmana i any)
- condicions espec?fiques aplicables a la manipulaci? i utilitzaci? del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades seg?ents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informaci? detallada de tots ells i dels seus efectes
OPERACIONS DE CONTROL:
La recepci? del ciment haur? d'incloure al menys, dues fases obligat?ries:
- Una primera fase de comprovaci? de la documentaci?
- Una segona fase d'inspecci? visual del subministrament
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepci? ho considera oport?, de comprovaci?
del tipus i classe de ciment i de les caracter?stiques f?siques qu?miques i mec?niques mitjan?ant
la realitzaci? d'assaigs d'identificaci? i, si es el cas, d'assaigs complementaris.
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepci? ha de comprovar
que la documentaci? es la requerida. Aquesta documentaci? estar? compresa per:
- Albar? o full de subministrament.
- Etiquetatge
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- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o b? la Certificaci? 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, caldr? tamb? la documentaci? precisa de
reconeixements del distintiu.
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una
inspecci? visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.
La tercera fase s'activar? quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable
aix? ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat
defectes en l'?s de ciments d'anteriors remeses.
En aquest sup?sit es duran terme, abans de comen?ar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa
designaci? i proced?ncia durant l'execuci?, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6
de la RC-08.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotm?s a assaig
s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovaci? de la composici?,
l'altra per als assaigs f?sics, mec?nics i qu?mics i l'altra per a ser conservada preventivament.
INTERPRETACI? DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
A efectes de la fase primera, no s'aprovar? l'?s de ciments els quals el etiquetatge i la documentaci?
no es correspongui amb el ciment sol?licitat, quan la documentaci? no estigui completa i quan no
es reuneixin tots els requisits establerts.
A efectes de la segona fase, no s'aprovar? l'?s de ciments que presentin s?mptomes de meteoritzaci?
rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homog?nia en el seu aspecte o color.
A efectes de la tercera fase, no s'aprovar? l'?s 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'acceptar? el lot ?nicament
si els resultats obtinguts en les dues mostres s?n satisfactoris.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B06 -

FORMIGONS DE COMPRA

B062- - PUNTAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B062-07PK.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments.
S'han considerat els tipus següents:
- Puntal rodó de fusta
- Puntal metàl·lic telescòpic
PUNTAL DE FUSTA:
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
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
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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:
- 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 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
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B06 -

FORMIGONS DE COMPRA

B06E- - FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EHE)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B06E-12D6,B06E-12D9.
Plec de condicions
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera
legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i
el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla
del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del
granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus
d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment
per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació
aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació,
les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici
del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma
EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants
sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà
excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres
volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres
volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar
el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma
EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció
segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF,
o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN
934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- 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,
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CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P)
(UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats
i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus
d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de
la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició
més favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65
- Formigó armat: <= 0,65
- Formigó pretesat: <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
- Consistència líquida: 16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
- Consistència líquida: ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦ 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
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tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦ Grandària
¦ Contingut ¦
¦ màxima del ¦ mínim de ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦
32
¦
350
¦
¦
25
¦
370
¦
¦
20
¦
385
¦
¦
16
¦
400
¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball
i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:
- La identificació 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 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
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"
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Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto
314/2006.
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 (PG-3).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
- Resistència a la compressió
- Tipus de consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment
- Tipus, classe i marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada
dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades
a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es
realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3.
No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada, o es disposa
de suficient experiència en el seu ús.
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08,
es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la
dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de
subministrament.
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es
realitzaran lots de control de com a màxim:
- Volum de formigonament: <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes
<= 2
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes
<= 2
- Massissos:
- Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors
multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el
reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del
subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa
en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un
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distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors
a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que
es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o
quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà
la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és
el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin
obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts,
es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà
d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran
els assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència
indicada, els següents assaigs:
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)
- Substàncies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1)
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades
diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre
per la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions
del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels
valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades
controlades d'acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08: N >= 2
- Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control.
Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència
obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut,
Pàgina: 22

CARRER DEL MIG

s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els
criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot
a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb
un nivell de garantia molt exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x K2rN
>= fck
on:
- f(x) Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són
subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen
a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1) K3s35* >= fck.
On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si
la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui
compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la
resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el
lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior
a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.
S'acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
- Interpretació dels assaigs característics:
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies,
i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits
establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà
d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la
dosificació, repetint-se els assaigs característics.
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre
cas:
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la
realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una
penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de
resistència, expressades ambdues en proporció.
- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs
d'informació.
- 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
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del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues
en proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat
determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà
estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
- 2 sèries: 0,88
- 3 sèries: 0,91
- 4 sèries: 0,93
- 5 sèries: 0,95
- 6 sèries: 0,96
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball,
es rebutjarà el camió controlat.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B07 -

MORTERS DE COMPRA

B07L- - MORTER PER A RAM DE PALETA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B07L-1PY6.
Plec de condicions
1.- DEFINICI? I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Barreja d'un o m?s conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
- Morter de ram de paleta
CARACTER?STIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeraci?.
MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorg?nics, granulats, aigua i addicions o additius
(en el seu cas), per a f?briques d'obra cer?mica (fa?anes, murs, pilars, envans) com a material
d'uni? i rejuntat.
S'han considerat els tipus seg?ents:
- Morter d'us corrent (G): sense caracter?stiques especials
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida m?xima 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 resist?ncia a compressi?
m?nima declarada pel fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declarar? la proporci? de tots els components de la mescla,
en volum o en pes.
Les caracter?stiques seg?ents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent:
- Caracter?stiques 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
- Caracter?stiques dels morters endurits:
- Resist?ncia a compressi? (EN 1015-11)
- Resist?ncia d'uni? (adhesi?) (EN 1052-3)
- Absorci? d'aigua (EN 1015-18)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
- Conductivitat t?rmica (EN 1745)
- Durabilitat (resist?ncia als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que
li siguin aplicables)
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- Caracter?stiques addicionals per als morters lleugers:
- Densitat (UNE-EN 1015-10): <= 1300 kg/m3
- Caracter?stiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:
- Mida m?xima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm
- Temps obert o temps de correcci? (EN 1015-9)
- Reacci? davant del foc:
- Material amb contingut de mat?ria org?nica <= 1,0%: Classe A1
- Material amb contingut de mat?ria org?nica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en envasos tancats herm?ticament.
Emmagatzematge: En el seu env?s d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i
protegit de la intemp?rie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripci? de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necess?ria subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para alba?iler?a. Parte 2: Morteros para
alba?iler?a.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI?
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI? EN MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha de posar a disposici? de la DF en el cas que aquesta ho sol?liciti, la
documentaci? seg?ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci? 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 composici?
i sistema de fabricaci? escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades
(concepte de prestaci?):
- Sistema 2+: Declaraci? 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: Declaraci? de Prestacions
A l'embalatge o a l'albar? de lliurament han de constar-hi les dades seg?ents:
- Refer?ncia a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricaci?
- Tipus de morter
- Temps d'us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporci? dels components (morters prescrits)
- Resist?ncia a compressi? o classe de resist?ncia a compressi?
- Resist?ncia d'uni? (adhesi?)
- Absorci? d'aigua
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Densitat
- Conductivitat t?rmica
- Durabilitat
- Mida m?xima del granulat
- Temps obert o temps de correcci?
- Reacci? 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
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Inspecci? visual de les condicions de subministrament i recepci? del certificat de qualitat del
fabricant, segons les exig?ncies del plec de condicions.
Abans de l'inici de l'obra, i amb freq??ncia setmanal durant la seva execuci?, es comprovar? la
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consist?ncia del morter mitjan?ant el m?tode establert a l'UNE EN 1015-4, i es preparar? una s?rie
de 3 provetes prism?tiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resist?ncia a compressi? (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.
INTERPRETACI? 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 resist?ncia a compressi? obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptar? el lot.
- Si resulta inferior al 90% s'encarregar? un c?lcul estructural que determini el coeficient de
seguretat del element corresponent. S'acceptar? el lot si aquest coeficient no ?s inferior al 90
% del previst en el projecte.
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A -

FERRETERIA

B0A2 - TELES METÀL·LIQUES I PLÀSTIQUES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Entramats amb filferros d'acer obtinguts per procediments diversos (torsió simple o triple, teixit
simple o doble) amb filferros d'acer.
S'han considerat els tipus següents:
De simple torsió
De triple torsió
De teixit senzill de filferro ondulat
De teixit doble de filferro ondulat
Amb remat superior decoratiu
S'han considerat els acabats dels filferros següents:
Galvanitzat
Galvanitzat i plastificat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La tela ha de tenir un pas de malla constant i uniforme.
La secció dels filferros ha de ser constant a tota la malla.
La tela no ha de tenir filferros tallats o empalmats si no és a les vores.
Si l'acabat superficial és plastificat, el plàstic ha de ser llis sense discontinuïtats ni d'altres
imperfeccions superficials, i el filferro ha de ser 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.
Els filferros han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 10218-2. Si son galvanitzats
també han de complir les de les normes UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2, i si són plastificats les
de les UNE-EN 10245-1 i UNE-EN 10245-2.
TELA METÀL·LICA DE SIMPLE TORSIÓ:
Entramat fabricat a partir de l'entrellaçat helicoïdal de filferros d'acer formant malles
aproximadament quadrades.
Les dimensions de la malla i els diàmetres dels filferros han de cumplir l'UNE-EN 10223-6.
Toleràncies:
Pas de malla:
Malla de 25 mm: ± 2,0 mm
Malla de 40 mm: ± 4,0 mm
Malla de 45 mm: ± 4,0 mm
Malla de 50 mm: ± 4,5 mm
Malla de 60 mm: ± 5,0 mm
Malla de 75 mm: ± 5,0 mm
Alçària de la tela:
Malla de 25 mm: ± 30 mm
Malla de 40 mm: ± 30 mm
Malla de 45 mm: ± 30 mm
Malla de 50 mm: ± 40 mm
Malla de 60 mm: ± 50 mm
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Malla de 75 mm: ± 60 mm
Diàmetre del filferro galvanitzat:
recobriment classe A segons UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2: T1 segons UNE-EN 10218-2
recobriment classe C segons UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2: T1 segons UNE-EN 10218-2
TELA METÀL·LICA DE TRIPLE TORSIÓ:
Entramat fabricat a partir de l'entrellaçat helicoïdal de filferros d'acer formant malles de forma
hexagonal.
El nombre de torsions dels filferros ha de ser de 3.
Les dimensions de la malla i els diàmetres dels filferros han de cumplir l'UNE-EN 10223-3.
Toleràncies:
Pas de malla: + 16mm, - 4 mm
Diàmetre del filferro galvanitzat:
Diàmetre de 2,0 mm: ± 0,05 mm
Diàmetre de 2,2 mm: ± 0,06 mm
Diàmetre de 2,4 mm: ± 0,06 mm
Diàmetre de 2,7 mm: ± 0,06 mm
Diàmetre de 3,0 mm: ± 0,07 mm
Diàmetre de 3,4 mm: ± 0,07 mm
Llargària de la tela: + 1 m, - 0 m
Alçària de la tela : ± D (dimensió pas de malla)
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles.
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
TELA METÀL·LICA DE SIMPLE TORSIÓ:
* UNE-EN 10223-6:1999 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 6: Enrejado
de simple torsión.
TELA METÀL·LICA DE TRIPLE TORSIÓ:
* UNE-EN 10223-3:1998 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 3: Malla
hexagonal de acero para aplicaciones industriales.
ALTRES TELES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ:
Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus de malla, el control
serà:
Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment, i
recepció del corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions
exigides. En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altra legalment reconeguda a un
país de l'UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest
cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció
establert en la marca de qualitat de producte.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
Sempre que hi canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra,
es realitzaran els assaigs de comprovació de les característiques mecàniques del filferro. ((UNE-EN
10218-1)
Comprovació geomètrica del diàmetre del filferro i del pas de malla (5 determinacions).
Comprovació del galvanitzat: si s'escau, assaigs d'adherència i massa del recobriment
(mètodes no destructius) (5 determinacions). L'acabat galvanitzat, seguirà les normes UNE-EN ISO
1461, UNE-EN ISO 14713, i així ho certificarà el fabricant
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
UNE-EN ISO 1461 i UNE-EN 10257-1.
De cada lot d'inspecció (comanda individual) es pren, a l'atzar, una mostra de control per realitzar
l'assaig de gruix de recobriment. El número mínim de peces per realitzar el control serà l'indicat
a Taula 1 (UNE-EN ISO 1461, Apartat 5)
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TELA METÀL.LICA DE TORSIÓ:
No s'acceptaran el materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de garantia.
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Els assaigs de comprovació de característiques mecàniques han de resultar d'acord a les condicions
especificades.
Si s'observen irregularitats en les característiques geomètriques o del recobriment, es rebutjaran
les peces afectades i es repetirà l'assaig sobre 10 noves mostres que hauran de resultar conformes
a les especificacions per tal d'acceptar el subministrament. En cas contrari, s'intensificarà el
control fins al 100% dels elements rebuts.
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FERRETERIA

B0AK- -

CLAU

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0AK-07AS.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.
S'han considerat els elements següents:
- Claus d'acer
- Claus de coure
- Claus d'acer galvanitzat
Claus són tiges metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.
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 galvanitzat: >= 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 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
CLAUS I TATXES:
UNE 17032:1966 Puntas
UNE 17033:1966 Puntas
UNE 17034:1966 Puntas
UNE 17035:1966 Puntas
UNE 17036:1966 Puntas

redondeadas de cabeza
redondeadas de cabeza
redondeadas de cabeza
de cabeza cónica.
redondeadas de cabeza

plana lisa. Medidas.
plana rayada. Medidas.
plana ancha.
perdida.
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FERRETERIA

B0AM- -

FILFERRO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0AM-078F.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.
S'han considerat els tipus següents:
- Filferro d'acer
- Filferro d'acer galvanitzat
- Filferro d'acer plastificat
- Filferro recuit
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans,
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules
I i II de l'UNE 37-506.
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):
- Qualitat G1 o G2: 1770 N/mm2
- Qualitat G3: 1570 N/mm2
Adherència del recobriment (UNE 37-504): Ha de complir
Puresa del zinc (UNE 37-504): >= 98,5%
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 2% diàmetre nominal
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic
de PVC aplicat per extrusió o sinterització.
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article
6.5 UNE 36-732.
Característiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506)
Resistència a la tracció:
- Qualitat recuit: =< 600 N/mm2
- Qualitat dur: > 600 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre: taula 1 UNE 36-732
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades
següents:
- Identificació del fabricant o nom comercial
- Identificació del producte
- Diàmetre i llargària dels rotlles
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
FILFERRO D'ACER:
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de
calidades. Caracterisicas generales.
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro.
FILFERRO PLASTIFICAT:
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).
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B0 - MATERIALS BÀSICS
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ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

B0B7- -

ACER EN BARRES CORRUGADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0B7-106Q.
Plec de condicions
1.- DEFINICI? I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Acer per a armadures passives d'elements de formig?:
S'han considerat els elements seg?ents:
- Barres corrugades
CARACTER?STIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra p?blica, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Uni? Europea o de l'Associaci? Europea de Lliure Canvi.
Tamb? en aquest cas, es procurar? que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecol?gica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o b? altres distintius de la Comunitat Europea.
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre
mat?ria perjudicial.
Els filferros llisos nom?s es poden utilitzar com elements de connexi? d'armadures b?siques
electrosoldades en gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement
distribu?des al llarg de tota la llarg?ria. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement
espaiades.
Les caracter?stiques seg?ents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del l?mit de toler?ncia indicat, en el seu cas:
- Di?metre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.
- Di?metres nominals <= 10,00 mm: Variaci? en intervals de mig mm
- Di?metres nominals > 10,00 mm: Variaci? en unitats senceres de mm
- Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la
UNE-EN 10080.
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en
relaci? amb el di?metre nominal i l'?rea nominal de la secci? transversal
- Secci? equivalent: >= 95,5% Secci? nominal
- Aptitud al doblegat:
- Assaig doblegat amb angle >= 180? (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar
trencaments o fissures
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90? (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha
d'apreciar trencaments o fissures
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Tensi? d'adher?ncia (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensi? d'adher?ncia:
- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
- Tensi? de ?ltima d'adher?ncia:
- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2
- Composici? qu?mica (% en massa):
+---------------------------------------------------------+
?
? C
? Ceq ?
S
?
P
?
Cu ?
N
?
?
? %m?x.? %m?x. ? %m?x. ? %m?x. ? %m?x. ? %m?x. ?
?----------?------?-------?-------?-------?-------?-------?
?Colada
? 0,22 ? 0,050 ? 0,050 ? 0,050 ? 0,800 ? 0,012 ?
?Producte ? 0,24 ? 0,052 ? 0,055 ? 0,055 ? 0,850 ? 0,014 ?
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor m?xim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent
disminueix en un 0,02% en massa.
Les caracter?stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:
- Descripci? de la forma
- Refer?ncia a la norma EN
- Dimensions nominals
- Classe t?cnica
Les caracter?stiques seg?ents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del l?mit de toler?ncia indicat, en el seu cas:
- Caracter?stiques geom?triques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de
l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.
- Caracter?stiques mec?niques de les barres:
- Acer soldable (S)
- Allargament total sota c?rrega m?xima:
- Acer subministrat en barres: >= 5,0%
- Acer subministrat en rotlles: >= 7,5%
- Acer soldable amb caracter?stiques especials de ductilitat (SD):
- Allargament total sota c?rrega m?xima:
- Acer subministrat en barres: >= 7,5%
- Acer subministrat en rotlles: >= 10,0%
- Resist?ncia a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08
- Deformaci? alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08
+----------------------------------------------------------+
?Designaci? L?m.el?stic ? C?rrega ?Allargament ? Relaci? ?
?
?
fy
?unitaria ?
al
? fs/fy
?
?
?
?trencament?trencament ?
?
?
?
N/mm2
?fs(N/mm2) ?
?
?
?----------?-------------?----------?------------?---------?
? B 400 S ? >= 400
? >= 440
? >= 14%
? >= 1,05 ?
? B 500 S ? >= 500
? >= 550
? >= 12%
? >= 1,05 ?
? B 400 SD ? >= 400
? >= 480
? >= 20%
? >= 1,20 ?
?
?
?
?
? <= 1,35 ?
? B 500 SD ? >= 500
? >= 575
? >= 16%
? >= 1,15 ?
?
?
?
?
? <= 1,35 ?
+----------------------------------------------------------+
- Di?metre nominal: S'han d'ajustar a la s?rie seg?ent (mm): 6 8 10 12 14 16 20 25 32
i 40 mm
- S'ha d'evitar utilitzar barres de di?metre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb
soldadura.
Toler?ncies:
- Massa:
- Di?metre nominal > 8,0 mm: ? 4,5% massa nominal
- Di?metre nominal <= 8,0 mm: ? 6% massa nominal
Les caracter?stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual
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agressivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, di?metre i proced?ncia.
Abans de la seva utilitzaci? i en especial despres de per?odes llargs d'emmagatzematge en obra,
s'ha d'inspeccionar la superf?cie per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.
P?rdua de pes despr?s de l'eliminaci? d'?xid superficial amb raspall de filferros: < 1%
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripci? de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necess?ria subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucci?n de Hormig?n Estructural
(EHE-08).
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormig?n. Acero soldable para armaduras de hormig?n
armado. Generalidades.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI?
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI?:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el pa?s d'origen i la f?brica i una altra que
identifica la classe t?cnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080),
aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a m?nim, ha de
contenir la informaci? seg?ent:
- Identificaci? del subministrador
- N?mero d'identificaci? de la certificaci? d'homologaci? d'adher?ncia (apartat 32.2 EHE-08)
- N?mero de s?rie del full de subministrament
- Nom de la f?brica
- Data d'entrega i nom del peticionari
- Quantitat d'acer subministrat classificat per di?metres i tipus d'acer
- Di?metres subministrats
- Designaci? dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
- Identificaci? i lloc de subministrament
- Sistema d'identificaci? adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Classe t?cnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
- Indicaci?, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les
caracter?stiques anteriors, on s'ha d'incloure la informaci? seg?ent:
- Data d'emissi? del certificat
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat
- Certificat de l'assaig de doblegat simple
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de l'assaig de deformaci? alternativa en acers tipus SD
- Certificat d'homologaci? d'adher?ncia en el cas en que es garanteixi les caracter?stiques
d'adher?ncia mitjan?ant l'assaig de la biga
- Marca comercial de l'acer
- Forma de subministrament: barra o rotlles
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control m?s destacables s?n els seg?ents:
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:
- Recepci? del certificat de garantia del fabricant, signat per persona f?sica, segons article
32? de la norma EHE-08.
- Inspecci? visual del material i observaci? de les marques d'identificaci?.
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovar? la seva conformitat mitjan?ant la verificaci?
documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment
de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08.
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboraci? d'armadures
per a formig? armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostraci? d'aquesta
conformitat es podr? efectuar mitjan?ant:
- La possessi? d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de
l'EHE-08
- La realitzaci? d'assaigs de comprovaci? durant la recepci?. Es far? en funci? de la quantitat
d'acer subministrat:
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- Subministrament < 300 t:
- Es dividir? el subministrament en lots de com a m?xim 40 t que siguin del mateix
subministrador, fabricant, designaci? i s?rie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els
seg?ents assaigs:
- Comprovaci? de la secci? equivalent
- Comprovaci? de les caracter?stiques geom?triques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- A m?s, es comprovar? com a m?nim en una proveta de cada di?metre, el tipus d'acer
utilitzat i el seu fabricant, el l?mit el?stic, la c?rrega de ruptura, l'allargament de ruptura,
i l'allargament sota c?rrega m?xima.
- Subministrament >= 300 t:
- Es prendran 4 provetes per a la comprovaci? de les caracter?stiques mec?niques
del cas anterior.
- Alternativament, el Subministrador podr? optar per facilitar un certificat de
tra?abilitat, signat per persona f?sica, on es declarin els fabricants i les colades de cada
subministrament. A m?s, facilitar? una c?pia del certificat del control de producci? del fabricant,
on es recullin els resultats dels assaigs mec?nics i qu?mics de cada colada. En aquest cas,
s'efectuaran assaigs de contrast de tra?abilitat de colada, mitjan?ant la determinaci? de les
caracter?stiques qu?miques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a m?nim 5 assaigs.
- La composici? qu?mica podr? presentar les variacions seg?ents respecte el
certificat de control de producci? per a ser acceptada:
- %Cassaig = %Ccertificat: ?0,03
- %Ceq assaig = %Ceq certificat: ?0,03
- %Passaig = %Pcertificat: ?0,008
- %Sassaig = %Scertificat: ?0,008
- %Nassaig = %Ncertificat: ?0,002
- Un cop comprovada la tra?abilitat de la colada, es far? la divisi? en lots de
com a m?nim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els seg?ents
assaigs:
- Comprovaci? de la secci? equivalent
- Comprovaci? de les caracter?stiques geom?triques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- Comprovaci? del l?mit el?stic, la c?rrega de ruptura, la relaci? entre ells, i
l'allargament de ruptura
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podr? demostrar mitjan?ant
la presentaci? d'un informe d'assaigs, de com a m?xim un any d'antiguitat, que compleixin amb
l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat
- En el cas d'estructures situades en zona s?smica, el comportament de l'acer es podr? demostrar
mitjan?ant la presentaci? d'un informe d'assaigs, de com a m?xim un any d'antiguitat, que compleixin
amb l'article 32?, i realitzat en un laboratori acreditat.
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva
fabricaci? en obra:
- El control experimental de les armadures elaborades comprendr? la comprovaci? de les
caracter?stiques mec?niques, les d'adher?ncia, i les de les seves dimensions geom?triques, aix?
com les caracter?stiques en cas de realitzar soldadura resistent.
- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podr? eximir la
realitzaci? de les comprovacions experimentals.
- Es definir? com a lot de control experimental quan es compleixi:
- Pes del lot <= 30 t
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses
consecutives des de la mateixa instal?laci? de ferralla
- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produ?t en un per?ode d'1 mes
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.
- Comprovaci? de la conformitat de les caracter?stiques mec?niques:
- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzar? l'assaig a tracci? sobre
2 provetes per a cada mostra corresponent a un di?metre de cada s?rie. Si l'acer estigu?s en possessi?
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podr? realitzar els assaigs sobre una ?nica
proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redre?at, es podr? eximir la realitzaci?
d'aquest assaigs.
- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents
a les combinacions de di?metres m?s representatius del proc?s de soldadura, realitzant-se: assaigs
de tracci? sobre 2 provetes dels di?metres m?s petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple,
o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels di?metres m?s grans. Si l'acer estigu?s en possessi?
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podr? realitzar els assaigs sobre una ?nica
proveta.
- Comprovaci? de la conformitat de les caracter?stiques d'adher?ncia:
Es prendr? una mostra de 2 provetes per a cada un dels di?metres que formin part del lot d'acer
redre?at, i es determinaran les caracter?stiques geom?triques. En el cas que l'acer disposi d'un
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certificat de les caracter?stiques d'adher?ncia segons l'annex C de l'UNE EN 10080, nom?s caldr?
determinar l'altura de la corruga.
- Comprovaci? de la conformitat de les caracter?stiques geom?triques:
Es realitzar?, sobre cada unitat a comprovar, una inspecci? per determinar la correspond?ncia dels
di?metres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de
subministrament. A m?s es revisar? que l'alineaci? dels seus elements rectes, les seves dimensions,
i els di?metres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes,
i que els di?metres de doblat i les desviacions geom?triques respecte a les formes d'especejament
del projecte s?n conformes amb les toler?ncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11
de l'EHE-08.
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:
Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboraci? de l'armat a f?brica, la DF haur? de
demanar les evid?ncies documentals de que el proc?s est? en possessi? d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut. Si l'elaboraci? de l'armat es fa a obra, la DF permetr? la realitzaci? de
la soldadura resistent nom?s en el cas que es faci un control d'execuci? intens.
A m?s, la DF haur? de disposar la realitzaci? d'una s?rie de comprovacions experimentals de
la conformitat del proc?s, en funci? del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostra es realitzar? seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092
i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzar? abans de comen?ar el formigonat de les estructures,
en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi
de l'esmentada marca de qualitat de producte.
INTERPRETACI? DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
S'acceptar? el lot sempre que, en el cas del redre?at, les caracter?stiques mec?niques de l'armadura
presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres
processos, s'acceptar? el lot quan els assaigs de tracci? i doblat compleixin amb les especificacions
establertes.
En cas de no complir-se alguna especificaci?, s'efectuar? una nova presa de mostres del mateix lot.
Si es torn?s a produir un incompliment d'alguna especificaci?, es rebutjaria el lot.
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les caracter?stiques d'adher?ncia,
s'acceptar? el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En
cas contrari, es tornar? a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es torn?s a donar un
incompliment d'alguna especificaci?, es rebutjar? el lot sencer.
La DF rebutjar? les armadures que presentin un grau d'oxidaci? excessiu que pugui afectar a les
seves condicions d'adher?ncia. Es considerar? oxidaci? excessiva quan mitjan?ant un raspallat amb
pues met?l?liques, es determini una p?rdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haur? de
comprovar que un cop eliminat l'?xid, l'altura de la corruga compleix amb els l?mits establerts
a l'art. 32.2 de l'EHE-08.
En el cas de produir-se un incompliment en les caracter?stiques geom?triques, es rebutjar?
l'armadura que presenti defectes, i es procedir? al rep?s de tota la remesa. Si les comprovacions
resulten satisfact?ries, s'acceptar? la remesa, pr?via substituci? de l'armadura defectuosa. En
cas contrari, es rebutjar? tota la remesa.
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B0D -

MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D2 - TAULONS
B0D21- -

TAULÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D21-07OY.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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.
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Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal: ± 2 mm
+----------------------------------------+
¦ 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 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
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B0D31- -

LLATA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D31-07P4.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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.
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 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
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No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0D -

MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D7 - TAULERS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D7UC02,B0D70-0CF1,B0D70-0CEP.
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:
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Gruix: <= 3%
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.
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MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D7 - TAULERS
B0D70- -

TAULER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D70-0CF1,B0D70-0CEP.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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%
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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%
- Llargària: <= 0,3%
- Absorció d'aigua: <= 6%
Resistència a la tracció perpendicular a les cares: >= 0,6 N/mm2
Resistència a l'arrencada de cargols:
- A la cara: >= 1,40 kN
- Al cantell: >= 1,15 kN
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 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
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
B0DZU005,B0DZA000,B0DZ1-0ZLZ.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais
de treball a les bastides i els encofrats.
S'han considerat els elements següents:
Tensors per a encofrats de fusta
Grapes per a encofrats metàl·lics
Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics
Desencofrants
Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de
cassetons recuperables
Bastides metàl·liques
Elements auxiliars per a plafons metàl·lics
Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc.
Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc.
Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies
dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que
es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment,
per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient
per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan
es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut
tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.
FLEIX:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Amplària: >= 10 mm
Gruix: >= 0,7 mm
Diàmetre de les perforacions: Aprox. 15 mm
Separació de les perforacions: Aprox. 50 mm
DESENCOFRANT:
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs.
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del
formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que
s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat,
i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els
seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres.
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar
i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la
seva posició.
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca
per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.
Toleràncies:
Rectitud dels perfils: ± 0,25% de la llargària
Torsió dels perfils: ± 2 mm/m
BASTIDES:
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la
indeformabilitat.
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
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Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de
manera que no s'alterin les seves condicions.
DESENCOFRANT:
Temps màxim d'emmagatzematge: 1 any
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en
el Trabajo.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0D -

MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0DZ1- -

DESENCOFRANT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0DZ1-0ZLZ.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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
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.
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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
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 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
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en
el Trabajo.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0F -

MATERIALS B?SICS DE CER?MICA

B0F1 - MAONS CER?MICS
B0F1A- -

MA? CALAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0F1A-0760.
Plec de condicions
1.- DEFINICI? I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (fa?anes vistes o revestides, estructures
portants i no portants, murs i divis?ries interiors, tant a edificaci? com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus seg?ents:
En funci? de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent m?s
gran de 1000 kg/m3
En funci? del nivell de confian?a de les peces respecte a la resist?ncia a la compressi?:
- Peces de categoria I: peces amb una resist?ncia a compressi? declarada amb probabilitat de no
assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confian?a especificat per la categoria
I.
En funci? del volum i disposici? de forats:
- Peces massisses
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- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
CARACTER?STIQUES GENERALS:
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si ?s de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color
en el ma? i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per
la DF.
La disposici? dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els
envanets i parets de la pe?a durant la seva manipulaci? o col?locaci?.
Ha de tenir una textura uniforme. Est? suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat
i un color uniforme en fracturar-se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil?l?metres i en l'ordre de
llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Mass?s: <= 25%
- Calat: <= 45%
- Alleugerit: <= 55%
- Foradat: <= 70%
Volum de cada forat: <= 12,5%
Gruix total dels envanets (relaci? amb el gruix total):
- Mass?s: >= 37,5%
- Calat: >= 30%
- Alleugerit: >= 20%
Les caracter?stiques seg?ents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del l?mit de toler?ncia indicat, en el seu cas:
Caracter?stiques essencials en peces per a ?s en elements amb requisits estructurals:
- Resist?ncia mitja a compressi? (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb
indicaci? de categoria I o II
- Adher?ncia (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat pel fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat pel fabricant, amb indicaci?
de la seva categoria
Caracter?stiques essencials en peces per a ?s en elements amb exig?ncies davant el foc:
- Classe de reacci? al foc: exig?ncia en funci? del contingut en massa o volum, de materials org?nics
distribu?ts de forma homog?nia:
- Peces amb <= 1,0%: A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Caracter?stiques essencials en peces per a ?s en elements amb exig?ncies ac?stiques:
- Toler?ncia en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat pel fabricant, amb indicaci?
de la categoria
- Forma de la pe?a (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposici?, volum, superf?cie, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels
l?mits seg?ents en funci? de la categoria.
- D1: <= 10%
- D2: <= 5%
- Dm: <= desviaci? declarada pel fabricant en %
Caracter?stiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats t?rmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)
Els pinyols de cal? no han de reduir la resist?ncia de la pe?a (despr?s de l'assaig reiteratiu sobre
aigua en ebullici? i la dessecaci? posterior a una temperatura de 105?C) en m?s de 10% si el ma?
?s per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar m?s escrostonaments dels admesos
un cop s'hagi submergit en aigua un temps m?nim de 24 h.
PECES LD:
Les caracter?stiques seg?ents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del l?mit de toler?ncia indicat, en el seu cas:
Caracter?stiques essencials:
- Per a ?s de cara vista o amb protecci? de morter de capa fina:
- Durabilitat (resist?ncia gel/desgel)
Caracter?stiques essencials en peces per a ?s en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensi? >= 400 mm i envanets exteriors < a 12
mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:
- Expansi? per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ?s de cara vista o amb protecci? de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha
d'estar dins dels l?mits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funci? de la categoria
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Caracter?stiques essencials en peces per a ?s en elements amb exig?ncies ac?stiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les caracter?stiques seg?ents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del l?mit de toler?ncia indicat, en el seu cas:
Caracter?stiques essencials:
- Durabilitat (resist?ncia gel/desgel): Indicaci? de la categoria en funci? del grau d'exposici?
Caracter?stiques essencials en peces per a ?s en elements amb requisits estructurals:
- Expansi? per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ?s de cara vista o amb protecci? de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha
d'estar dins dels l?mits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funci? de la categoria
Caracter?stiques essencials en peces per a ?s en elements amb exig?ncies ac?stiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Caracter?stiques essencials en peces per a ?s en cara vista o en barreres anticapil?laritat:
- Absorci? d'aigua: <= valor declarat pel fabricant
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Caracter?stiques complement?ries:
- Succi? immersi? 60 ?2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat pel fabricant
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment herm?tica.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres
que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves caracter?stiques
(cendres, fertilitzants, greixos, etc.).
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripci? de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necess?ria subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para f?brica de alba?iler?a. Parte 1: Piezas de arcilla
cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para f?brica de alba?iler?a. Parte 1: Piezas
de arcilla cocida.
Documento B?sico de Seguridad estructural F?brica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI?
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI?:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el
fabricant ha de declarar els valors de les propietats h?driques seg?ents, d'acord amb l'especificat
en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorci? d'aigua per capil?laritat
- Succi? o tasa d'absorci? d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorci? d'aigua a llarg termini o per immersi? total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposici? de la DF en el cas que aquesta ho sol?liciti, la
documentaci? seg?ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci? de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resist?ncia a
compressi? declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb
el valor mitj? o amb el valor caracter?stic:
- Sistema 2+: Declaraci? de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resist?ncia
a compressi? declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor
mitj? o amb el valor caracter?stic:
- Sistema 4: Declaraci? de Prestacions
A l'embalatge o a l'albar? de lliurament han de constar-hi les dades seg?ents:
- Classificaci? segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
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1328/1995 de 28 de juliol. El s?mbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la seg?ent
informaci?:
- Numero d'identificaci? del organisme notificat (nom?s per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Dos ?ltims d?gits del any en que s'ha impr?s el marcat CE.
- N?mero del certificat de conformitat del control de producci? a f?brica, en el seu cas
- Refer?ncia a la norma EN 771-1
- Descripci? de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ?s al que va destinat.
- Informaci? de les caracter?stiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepci? de material verificar? que les caracter?stiques dels materials s?n
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2
del CTE.
Control de documentaci?: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona f?sica) i els documents de conformitat
o autoritzacions administratives exigides, incl?s la documentaci? corresponent al marcatge CE quan
sigui pertinent.
Control mitjan?ant distintius de qualitat i avaluacions d'idone?tat: En el cas que el fabricant
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentaci? corresponent
Control de recepci? mitjan?ant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda
a un pa?s de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podr? prescindir dels assaigs de control de recepci?
de les caracter?stiques del material garantides per la marca; i la DF sol?licitar? en aquest cas,
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podr?
sol?licitar assaigs de control de recepci? si ho creu convenient.
Les peces de categoria I tindran una resist?ncia declarada. El fabricant aportar? la documentaci?
que acrediti que el valor declarat de la resist?ncia a compressi? s'obtingui segons estableix
l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'exist?ncia d'un pla de control de producci?
industrial que doni garanties.
Les peces de categoria II tindran una resist?ncia a compressi? declarada igual al valor mig obtingut
en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confian?a pot resultar inferior al 95%.
En el cas que es realitzi el control mitjan?ant assaigs, s'ha de fer les comprovacions seg?ents:
- Abans de comen?ar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la
resist?ncia a la compressi? d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades
en cada assaig.
INTERPRETACI? DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al comen?ar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat
del fabricant, es realitzar? una s?rie completa d'assaigs sobre el material rebut a c?rrec del
Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les
condicions especificades.
En el cas de la resist?ncia a compressi?, el valor a comparar amb l'especificaci? s'obtindr? amb
la f?rmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:
- s: Desviaci? t?pica (n-1), s ^2 = (Rci Rc) ^2/(n-1)
- Rc: Valor mig de les resist?ncies de les provetes
- Rci: Valor de resist?ncia de cada proveta
- n: Nombre de provetes assajades
En cas d'incompliment en un assaig, es repetir?, a c?rrec del contractista, sobre el doble numero
de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a
les especificacions exigides.
- En element estructural incloure la verificaci?:
- En el cas de l'assaig de massa, es prendr? com a resultat el valor mig de les 6 determinacions
realitzades.
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B15 -

MATERIALS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats
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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 elements següents:
Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes
Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes
Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes
Materials de prevenció per a ús de maquinaria
Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica
Materials de prevenció i equips de mesura i detecció
Materials auxiliars per a proteccions col·lectives
CONDICIONS GENERALS:
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d'unes instruccions
d'utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran les
especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de seguretat exigides
legalment.
Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o placa de material durador
i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades:
Nom del fabricant
Any de fabricació, importació i/o subministrament
Data de caducitat
Tipus i número de fabricació
Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, si
procedeix
Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar davant AENOR els següents
extrems:
Responsabilitat de la Direcció: Obligatori
Sistemes de qualitat: Obligatori
Control de la documentació: Obligatori
Identificació del producte: Obligatori
Inspecció i assaig: Obligatori
Equips d'inspecció, amidament i assaig: Obligatori
Estat d'inspecció i assaig: Obligatori
Control de productes no conformes: Obligatori
Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega: Obligatori
Registres de qualitat: Obligatori
Formació i ensinistrament: Obligatori
Tècniques estadístiques: Voluntari
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC restarà
obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al manteniment i
controls de verificació tècnica i límits d'utilització. Per la seva part el contractista resta
obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius
establertes pel projectista.
Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen en les Instruccions Tècniques
Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats en
els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran amb
caràcter general les següents característiques de Seguretat:
Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests
estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus perills
quan el seu muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les condicions previstes pel
projectista o fabricant.
Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements
constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d'estar sotmesos,
així com qualsevol altra influència externa o interna que pugui presentar-se en les condicions
normals d'utilització previstes.
Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals
puguin donar lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar que les esmentades
parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per
l'empresa.
Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les
diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, disposaran
d'un sistema de resguard o protecció complementària que retingui els possibles fragments, impedint
la seva incidènciaa sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per a
l'empresa.
Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d'estabilitat: Disposen
els ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d'estabilitat del SPC
en condicions normals d'utilització previstes pel projectista o fabricant.
Absència d'arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà
d'existir arestes agudes o tallants que puguin produir ferides.
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Protecció d'elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar dissenyats,
construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada.
Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components
han de ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o
detectors de presència de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb
conseqüència de pèrdua patrimonial per a l'empresa.
Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen amb independència: Quan la
instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d'aquests treballen independentment,
la protecció general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que cada SPC o part d'aquest
actuï eficaçment.
Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l'aïllament, posada
a terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de
l'exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a persones
o materials conductors i/o combustibles.
Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells
o les seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de
comandament o altres), estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma que,
tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, s'evitin danys
per a les persones i/o les coses amb conseqüència de ppèrdua patrimonial per a l'empresa, per fuites
o trencades.
Control d'agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant
els treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials
per la salut de les persones o patrimoni de l'empresa, hauran d'anar proveïts de SPC eficaços de
captació dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes d'evacuació. Aquells que siguin
capaços d'emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les persones o
contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts d'apantallament de protecció
radiològica eficaç. El disseny, construcció, muntatge, protecció i manteniment, assegura
l'amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors als límits establerts per
la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones circumdants.
Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la
concepció de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental
per pols i soroll al seu muntatge; i Procés de treballs (no exposició a riscos suplementaris durant
el muntatge, càrrega física, temps...). Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes,
han de poder ser bloquejats amb l'ajuda de claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada
posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma de comandament o funcionament.
Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o correctiu
es puguin efectuar sense perill per al personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat
de reduir els nivells de protecció dels operaris de manteniment i dels eventuals beneficiaris del
SPC
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s'advertirà (mitjançant rètols
normalitzats) d'aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar riscos
d'atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a les màquines,
es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat
a través d'elles, la seva rigidesa estigui d'acord amb la duresa del tracte previst, les obertures
impedeixin la introducció de membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que permetin
dintre del possible l'execució d'operacions de manteniment sense exposició a riscos suplementaris.
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el components
del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el transport i la
manutenció es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes:
Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes.
S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat del SPC, i se subjectarà
de manera adequada.
Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció
de resistència apropiada; en tots els casos s'indicarà de manera documentada, la manera d'efectuar
correctament l'amarrament.
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el muntatge
del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible.
Igualment s'hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i eficàcia
preventiva del SPC.
Les peces d'un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran dotades
de punts d'ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a l'elevació.
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d'indicar els espais mínims que s'hauran
de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se
amb facilitat.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
ELECCIÓ:
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Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus
muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a:
Criteris de disseny:
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada cura de tots els detalls de l'execució
i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt recomanable que
en tots i cadascun dels seus components disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR
(o equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del fabricant.
Criteris d'avaluació de riscos:
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, que en el disseny del
SPC s'ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos
que en puguin resultar:
Definició dels límits del SPC.
Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a
la utilització del SPC.
Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar
un valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu).
Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc).
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar "l'expedient tècnic" com a document amb les
especificacions tècniques de l'Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat incorporat,
adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics següents:
Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions
tècniques usades per al disseny.
Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de
seguretat (MAUP).
Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats
Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits
essencials de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,).
Manual d'instruccions.
Guia de manteniment preventiu.
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en
el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant.
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15
i 25ºC.
L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC estaran documentades i
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic,
delegat per l'emprador.
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com
a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva
adaptació a l'estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació.
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 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 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.
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.
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo.
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
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
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B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES
B1Z -

MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT

B1Z0 - MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT
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.
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
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Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3
(UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8%
en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
Armat: <= 0,4% pes de ciment
En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe
d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%: <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Per formigons d'alta resistència: < 40
Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho,
s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que,
en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali
sílice o àlcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de
reactivitat potencial és àlcali carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX
Part 2.
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos
¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦
¦ 4 mm ¦ 2 mm ¦ 1 mm ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦
0
¦
4
¦
16
¦
40
¦
70
¦
77
¦
(1)
¦
¦Inferior¦
15
¦
38
¦
60
¦
82
¦
94
¦
100
¦
100
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
Granulat gruixut:
Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
Granulat fí:
Granulat arrodonit: <= 6% en pes
Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna
classe específica d'exposició: <= 6% en pes
Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe
específica d'exposició: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 70
Resta de casos: >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%
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:
+-------------------------------------------------+
Pàgina: 50

CARRER DEL MIG

¦ Tamís
¦ Percentatge en ¦
Condicions
¦
¦ UNE 7-050 ¦ pes que passa
¦
¦
¦
mm
¦
pel tamís
¦
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦
5,00
¦
A
¦
A = 100
¦
¦
2,50
¦
B
¦ 60 <= B <= 100 ¦
¦
1,25
¦
C
¦ 30 <= C <= 100 ¦
¦
0,63
¦
D
¦ 15 <= D <= 70
¦
¦
0,32
¦
E
¦
5 <= E <= 50
¦
¦
0,16
¦
F
¦
0 <= F <= 30
¦
¦
0,08
¦
G
¦
0 <= G <= 15
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ Altres
¦
¦ C - D <= 50
¦
¦
condi- ¦
¦ D - E <= 50
¦
¦
cions
¦
¦ C - E <= 70
¦
+-------------------------------------------------+
Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials: <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la
construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química
sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de
ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció
facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions
requerides per a l'us al que es pretén destinar.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant
la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota
cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a
l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.
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.
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
Pàgina: 51

CARRER DEL MIG

Nom del peticionari
Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
Quantitat de granulat subministrat
Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de
l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a carreteres i altres
treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre, - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó
prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments
i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de
Prestacions - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres
i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques
i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. *
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada
estat membre:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar
visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat
de la següent informació:
Número d'identificació de l'organisme de certificació
Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
Referència a la norma (UNE-EN 12620)
Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
Designació del producte
Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
Data d'emissió del certificat
Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids
que no compleixen amb l'article 28.4.1.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
Naturalesa del material
Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
Presència d'impureses
Detalls de la seva procedència
Altre informació que resulti rellevant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat
per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el
compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de
l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient
informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans
del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari,
la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les
especificacions:
Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
Terrossos d'argila (UNE 7133).
Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes
específic 2 (UNE EN 1744-1).
Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
Assaig petrogràfic
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
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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% 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.

____________________________________________________________________________

B2 - MATERIALS PER A DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
B2R -

GESTIÓ DE RESIDUS

B2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B2RA6LPA.
Plec de condicions

____________________________________________________________________________

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B77 -

L?MINES DE POLIETIL?, POLIPROPIL? I POLIOLEFINES

B775- - VEL DE POLIETIL?

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B775-0KR5.
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Plec de condicions
1.- DEFINICI? I CONDICIONS DELS ELEMENTS
L?mina pl?stica flexible per a impermeabilitzaci?.
S'han considerat els tipus seg?ents:
- Vel de polietil?
CARACTER?STIQUES GENERALS:
La l?mina ha de ser homog?nia.
La l?mina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.
Ha de ser estanca a l'aigua.
L?MINES PER A IMPERMEABILITZACI? DE COBERTES:
Les caracter?stiques seg?ents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del l?mit de toler?ncia indicat, en el seu cas:
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 m?tode B): Ha de complir
- Resist?ncia dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2): >= valor declarat pel fabricant
- Factor de transmissi? del vapor d'aigua (UNE-EN 1931): ? 30%
- Resist?ncia a l'esquin?ament (UNE-EN 12310-2): >= valor declarat pel fabricant per les direccions
transversal i longitudinal de la l?mina
- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5): <= temperatura de doblegat en fred declarada pel
fabricant
- Resist?ncia a la tracci? (UNE-EN 12311-2): >= valor declarat pel fabricant
- Resist?ncia a l'impacte (UNE-EN 12691): >= valor declarat pel fabricant
- Resist?ncia a una c?rrega est?tica (UNE-EN 12730): >= valor declarat pel fabricant
- Resist?ncia a la penetraci? de les arrels (UNE-EN 13948): Ha de complir
- Durabilitat (UNE-EN 1297): Ha de complir
La classificaci? respecte a la reacci? al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma
UNE-EN 13501-1.
La classificaci? respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb la
norma UNE-EN 13501-5.
Toler?ncies:
- Gruix efectiu (l?mina sense considerar el refor?) (UNE-EN 1849-2): - 5%; + 10%
- Llarg?ria (UNE-EN 1848-2): - 0%; + 5%
- Ampl?ria (UNE-EN 1848-2): - 0,5%; + 1%
- Rectitut (UNE-EN 1848-2): ? 50 mm
- Planor (UNE-EN 1848-2): ? 10 mm
Les caracter?stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956.
L?MINES PER A BARRERA DE VAPOR:
Les caracter?stiques seg?ents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del l?mit de toler?ncia indicat, en el seu cas:
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)
- Estanquitat a l'aigua ( UNE-EN 1928 m?tode A): Ha de complir
- Resist?ncia a l'impacte (UNE-EN 12691): >= valor declarat pel fabricant
- Durabilitat (UNE-EN 1296): Ha de complir
- Resist?ncia a l'esquin?ament (UNE-EN 12310-1): >= valor declarat pel fabricant
- Resist?ncia dels cavalcaments (UNE-EN 12317-2): >= valor declarat pel fabricant
- Factor de transmissi? del vapor d'aigua (UNE-EN 1931): Toler?ncia declarada per al valor declarat
pel fabricant
- Resist?ncia a tracci?:
- L?mines sense armadura (UNE-EN 12311-2): >= valor declarat pel fabricant per a les
direccions longitudinal i transversal de la l?mina
- L?mines amb armadura (UNE-EN 13859-1): >= valor declarat pel fabricant per a les direccions
longitudinal i transversal de la l?mina
La classificaci? respecte a la reacci? al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma
UNE-EN 13501-1.
Toler?ncies:
- Llarg?ria (UNE-EN 1848-2): Toler?ncia declarada pel fabricant
- Ampl?ria (UNE-EN 1848-2): Toler?ncia declarada pel fabricant
- Rectitut (UNE-EN 1848-2): ? 75 mm/10 m
- Gruix (UNE-EN 1849-2): Toler?ncia declarada pel fabricant
- Massa per unitat de superf?cie (UNE-EN 1849-2): Toler?ncia declarada pel fabricant
Les caracter?stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13984.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions.
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Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu env?s, apilats en posici? horitzontal amb
un m?xim de 5 filades posades en la mateixa direcci?, entre 5?C i 35?C, en llocs protegits del sol,
la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripci? de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necess?ria subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
L?MINES PER A IMPERMEABILITZACI? DE COBERTES:
UNE-EN 13956:2006 L?minas flexibles para impermeabilizaci?n. L?minas pl?sticas y de caucho para
impermeabilizaci?n de cubiertas. Definiciones y caracter?sticas.
L?MINES PER A BARRERA DE VAPOR:
UNE-EN 13984:2005 L?minas flexibles para impermeabilizaci?n. L?minas pl?sticas y de caucho para
el control del vapor. Definiciones y caracter?sticas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI?
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI?:
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI? EN L?MINES PER A IMPERMEABILITZACI? DE COBERTES:
A cada rotlle o en la documentaci? que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben
visible la informaci? seg?ent:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de fabricaci?
- Identificaci? del producte
- Llarg?ria i ampl?ria nominals
- Gruix o massa
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats
perillosos
- 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 s?mbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la seg?ent
informaci?:
- El n?mero d'identificaci? de l'organisme de certificaci? del Control de producci? en f?brica
- El nom o la marca comercial
- L'adre?a enregistrada del fabricant
- Les dues ?ltimes xifres de l'any d'impressi? del marcatge
- El n?mero de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producci? en f?brica
- Refer?ncia a la norma europea EN
- Descripci? del producte: material base, armadura, acabat superficial i ?s previst
- Informaci? sobre les caracter?stiques essencials
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar
els valors de les propietats h?driques seg?ents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del
CTE/DB-HS_2006 1:
- Estanquitat
- Resist?ncia a la penetraci? d'arrels
- Envelliment artificial per exposici? prolongada a la combinaci? de radiaci? ultraviolada, altes
temperatures i aigua
- Resist?ncia a la flu?ncia
- Estabilitat dimensional
- Envelliment t?rmic
- Flexibilitat a baixes temperatures
- Resist?ncia a la c?rrega est?tica
- Resist?ncia a la c?rrega din?mica
- Allargament al trencament
- Resist?ncia a la tracci?
El subministrador ha de posar a disposici? de la DF en el cas que aquesta ho sol?liciti, la
documentaci? seg?ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci? de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a impermeabilitzaci? de cobertes:
- Sistema 2+: Declaraci? de Prestacions
- Productes per a impermeabilitzaci? de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell
o Classe: productes classe F roof,
- Productes per a impermeabilitzaci? de cobertes subjectes a reacci? al foc de Nivell o Classe:
F:
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- Sistema 4: Declaraci? de Prestacions
- Productes per a impermeabilitzaci? de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell
o Classe: productes que requereixen assaig,
- Productes per a impermeabilitzaci? de cobertes subjectes a reacci? al foc de Nivell o Classe:
(A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable
en el proc?s de producci? no suposa una millora en la classificaci? de reacci? al foc (per exemple
l'addici? de retardadors d'ignici? o la limitaci? de material org?nic):
- Sistema 3: Declaraci? de Prestacions
- Productes per a impermeabilitzaci? de cobertes subjectes a reacci? al foc de Nivell o Classe:
(A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el proc?s
de producci? suposa una millora en la classificaci? de reacci? al foc (per exemple l'addici? de
retardadors d'ignici? o la limitaci? de material org?nic):
- Sistema 1: Declaraci? de Prestacions
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI? EN L?MINES PER A BARRERES DE VAPOR:
A cada rotlle o en la documentaci? que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben
visible la informaci? seg?ent:
- Data de fabricaci?
- Nom del fabricant o marca comercial
- Llarg?ria i ampl?ria nominals
- Gruix o massa
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats
perillosos
- Tipus de producte segons la norma UNE-EN 13984
- 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 s?mbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la seg?ent
informaci?:
- El n?mero d'identificaci? de l'organisme de certificaci? del producte (nom?s per al sistema
1)
- El nom o la marca comercial
- L'adre?a enregistrada del fabricant
- Les dues ?ltimes xifres de l'any d'impressi? del marcatge
- El n?mero de certificaci? del producte (nom?s per al sistema 1)
- Refer?ncia a la norma europea EN
- Descripci? del producte segons el cap?tol 8 de la UNE-EN 13984
- Sistema d'instal?laci? previst
- Informaci? de les caracter?stiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar
els valors de les propietats h?driques seg?ents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del
CTE/DB-HS_2006 1:
- Resist?ncia al pas del vapor d'aigua (MNs/g) o (m2hPa/mg)
El subministrador ha de posar a disposici? de la DF en el cas que aquesta ho sol?liciti, la
documentaci? seg?ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci? de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
Productes per a control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentaci? de reacci? al foc, en els
que en una etapa clarament identificable en el proc?s de producci?, s'ha realitzat una millora de
la classificaci? de la reacci? al foc, classificats en classes A1, A2, B o C:
- Sistema 1: Declaraci? de prestacions
Productes per al control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentaci? de reacci? al foc:
- Productes que en una etapa clarament identificable en el proc?s de producci?, no s'ha realitzat
una millora de la classificaci? de la reacci? al foc, classificats en classes A1, A2, B o C
- Productes classificats en classes D o E
Productes per a control del vapor d'aigua no subjectes a la reglamentaci? de reacci? al foc:
Productes per a control de vapor d'aigua subjectes a la reglamentaci? de reacci? al foc classificats
en classe F:
- Sistema 3: Declaraci? de prestacions
- Sistema 4: Declaraci? de prestacions
OPERACIONS DE CONTROL EN L?MINES DE POLIETIL?:
Inspecci? visual del material en cada subministrament.
El control de recepci? de material verificar? que les caracter?stiques dels materials s?n
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2
del CTE.
Control de documentaci?: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona f?sica) i els documents de conformitat
o autoritzacions administratives exigides, incl?s la documentaci? corresponent al marcatge CE quan
sigui pertinent.
Control mitjan?ant distintius de qualitat i avaluacions d'idone?tat: En el cas que el fabricant
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentaci? corresponent
Control de recepci? mitjan?ant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda
a un pa?s de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podr? prescindir dels assaigs de control de recepci?
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de les caracter?stiques del material garantides per la marca; i la DF sol?licitar? en aquest cas,
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podr?
sol?licitar assaigs de control de recepci? si ho creu convenient.
A la recepci? dels productes es comprovar?:
- Correspond?ncia als especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentaci? certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freq??ncia establerta
En el cas que es realitzi el control mitjan?ant assaigs, s'ha de fer les comprovacions seg?ents:
- Determinaci? sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les caracter?stiques
geom?triques d'ampl?ria i gruix (UNE-EN 1849-1 en l?mines bituminoses amb autoprotecci? mineral)
- Cada vegada que canvi? el subministrador, i al menys en una ocasi? al llarg de l'obra per a cada
tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions t?cniques, incloent els resultats dels assaigs seg?ents,
realitzats per un laboratori acreditat:
- Per a l?mines de baixa densitat (UNE 53275):
- Resist?ncia a la tracci? i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3)
- Resist?ncia a l'impacte.
- Resist?ncia a l'esquin?ament (UNE-EN ISO 6383-2)
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 c?rrec del contractista.
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB L?MINES DE POLIETIL?:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra p?blica, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Uni? Europea o de l'Associaci? Europea de Lliure Canvi.
Tamb? en aquest cas, es procurar? que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecol?gica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o b? altres distintius de la Comunitat Europea.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACI? DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades
amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d'identificaci? compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment
en una comprovaci?, es repetir? l'assaig sobre dues mostres m?s del mateix lot, acceptant-ne el
conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
En cas de disconformitat d'un control geom?tric o de pes, es rebutjar? la pe?a assajada i
s'incrementar? el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant
defici?ncies, fins al 100% del subministrament.

____________________________________________________________________________

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7B -

GEOTÈXTILS

B7B1 - GEOTÈXTILS
B7B1- -

GEOT?XTIL

Plec de condicions
1.- DEFINICI? I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Material t?xtil pla, permeable, polim?ric (sint?tic o natural), que pot ser no teixit, teixit o
tricotat, que s'utilitza en contacte amb s?ls o altres materials en aplicacions geot?cniques i
d'enginyeria civil.
S'han considerat els materials seg?ents:
- Feltre de polipropil? format per filaments sint?tics no teixits lligats mec?nicament
- Feltre de poli?ster termoestable fet amb fibres de poli?ster sense teixir, consolidat mec?nicament
mitjan?ant punxonament
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropil? i un 30% de fibres de polietil?, sense teixir, termosoldat
- Feltre teixit de fibres de polipropil?
- Fibra de vidre amb insercions de fils de refor? longitudinals
CARACTER?STIQUES GENERALS:
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La funci? principal del geot?xtil pot ser:
- F: Filtraci?
- S: Separaci?
- R: Refor?
- D: Drenatge
- P: Protecci?
- STR: Relaxaci? de tensions entre capes del ferm
- B: Barrera entre capes per a impermeabilitzaci? del ferm
Un geot?xtil pot ser apte per varies funcions.
La funci? de separaci? no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtraci? o refor?.
La l?mina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.
Ha de ser resistent a la perforaci? i als esfor?os de tracci? en el seu pla.
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.
Ha de resistir l'acci? dels agents clim?tics i de les subst?ncies actives naturals del s?l.
Els geot?xtils que no s'hagin sotm?s a l'assaig de resist?ncia a la intemp?rie s'han de cobrir el
mateix dia de la seva col?locaci?.
Les caracter?stiques exigides per als geot?xtils estan en funci? de l'?s i venen regulats per la
norma corresponent. La relaci? ?s-norma-funcions ?s la seg?ent:
- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de tr?nsit (excepte vies ferrovi?ries i capes de tr?nsit
asf?ltic): F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13250: Construccions ferrovi?ries: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenci?: F, R, F+S, R+S, F+R,
F+R+S
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosi? (protecci? costera i revestiment de talussos):
F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13254: Construcci? d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13255: Construcci? de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13256: Construcci? de t?nels i estructures subterr?nies: P
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus s?lids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus l?quids: F, R, P, F+R, R+P
- UNE-EN 15381: Paviments i capes de tr?nsit asf?ltiques: R, STR, B, R+STR+B
Les caracter?stiques seg?ents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del l?mit de toler?ncia indicat, en el seu cas:
Per a tots els geot?xtils:
- Caracter?stiques essencials:
- Resist?ncia a la tracci? (UNE-EN ISO 10319)
- Allargament a la c?rrega m?xima (UNE-EN ISO 10319)
- Durabilitat (UNE EN corresponent segons l'?s)
Per a tots els geot?xtils excepte per a ?s en paviments i capes de tr?nsit asf?ltiques:
- Caracter?stiques complement?ries per a condicions d'?s espec?fiques:
- Resist?ncia a la tracci? de cavalcaments i junts (UNE-EN ISO 10321)
- Caracter?stiques de fricci? (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)
- Resist?ncia al deteriorament durant la instal.laci? sota una c?rrega repetida (UNE-EN ISO
10722)
Funci?: Filtraci? (F).
- Caracter?stiques essencials:
- Resist?ncia a la perforaci? din?mica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Dimensi? d'obertura caracter?stica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (?ndex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)
- Caracter?stiques complement?ries per a condicions d'?s espec?fiques:
- Punxonament est?tic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Abrasi? (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferrovi?ries
Funci?: Refor? (R) o Refor? i Separaci? (R+S):
- Caracter?stiques essencials:
- Punxonament est?tic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resist?ncia a la perforaci? din?mica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Caracter?stiques complement?ries per a condicions d'?s espec?fiques, excepte en paviments i capes
de tr?nsit asf?ltiques:
- Rigidesa al 2%, 5% i 10% (UNE-EN ISO 10319)
- Flu?ncia en tracci? (UNE-EN 13431)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (?ndex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)
- Caracter?stiques complement?ries per a condicions d'?s espec?fiques, en construccions
ferrovi?ries:
- Abrasi? (UNE-EN ISO 13427)
- Caracter?stiques complement?ries per a condicions d'?s espec?fiques, en paviments i capes de
tr?nsit asf?ltiques:
- Resist?ncia a l'envelliment a la intemp?rie (UNE-EN 12224)
- Punt de fussi? (UNE-EN ISO 3146)
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- Resist?ncia alcalina (UNE-EN 14030)
Funci?: Filtraci? i Separaci? (F+S):
- Caracter?stiques essencials:
- Punxonament est?tic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resist?ncia a la perforaci? din?mica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Dimensi? d'obertura caracter?stica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (?ndex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)
Funci?: Filtraci? i Refor? (F+R) o Filtraci?, Refor? i Separaci? (F+R+S):
- Caracter?stiques essencials:
- Resist?ncia a la perforaci? din?mica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Dimensi? d'obertura caracter?stica (UNE-EN ISO 12956)
- Punxonament est?tic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (?ndex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)
Funci?: Drenatge (D):
- Caracter?stiques essencials:
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958)
- Caracter?stiques complement?ries:
- Flu?ncia en compressi? (UNE-EN ISO 25619-1)
- Caracter?stiques complement?ries per a condicions d'?s espec?fiques:
- Resist?ncia a la tracci? de junts interns (UNE-EN ISO 13426-2)
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/r?gid o r?gid/r?gid)(UNE-EN ISO 12958)
Funci?: Filtraci? i drenatge (F+D):
- Caracter?stiques essencials:
- Resist?ncia a la perforaci? din?mica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958)
- Dimensi? d'obertura caracter?stica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (?ndex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)
Funci?: Filtraci?, separaci? i drenatge (F+S+D):
- Caracter?stiques essencials:
- Resist?ncia a la perforaci? din?mica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Punxonament est?tic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958)
- Dimensi? d'obertura caracter?stica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (?ndex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)
Funci?: Protecci? (P):
- Caracter?stiques essencials:
- Resist?ncia a la perforaci? din?mica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Caracter?stiques de protecci?: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
Funci?: Refor? i Protecci? (R+P):
- Caracter?stiques essencials:
- Punxonament est?tic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resist?ncia a la perforaci? din?mica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Caracter?stiques de protecci?: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
Funci? relaxaci? de tensions (STR):
- Caracter?stiques essencials:
- Punxonament est?tic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Retenci? del betum (UNE-EN 15381)
- Caracter?stiques complement?ries per a condicions d'?s espec?fiques:
- Resist?ncia a l'envelliment a la intemp?rie (UNE-EN 12224)
- Punt de fussi? (UNE-EN ISO 3146)
- Resist?ncia alcalina (UNE-EN 14030)
Funci?: Barrera entre capes (B):
- Caracter?stiques essencials:
- Punxonament est?tic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resist?ncia a la perforaci? din?mica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Caracter?stiques complement?ries per a condicions d'?s espec?fiques:
- Resist?ncia a l'envelliment a la intemp?rie (UNE-EN 12224)
- Punt de fussi? (UNE-EN ISO 3146)
- Resist?ncia alcalina (UNE-EN 14030)
Funci?: Refor?, relaxaci? de tensions i barrera entre capes (R+STR+B):
- Caracter?stiques essencials:
- Punxonament est?tic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resist?ncia a la perforaci? din?mica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Retenci? del betum (UNE-EN 15381)
Els geot?xtils que s'utilitzin en obres de carreteres regulades pel PG-3, hauran de complir les
especificacions addicionals per a cada ?s que s'especifiquen a l'article 290 del mateix.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: En bobines o rotlles, amb un embalatge opac que eviti el seu deteriorament per
l'acci? de la llum solar.
Emmagatzematge: En llocs llisos, secs, nets i lliures d'objectes tallants.
Els rotlles s'han de mantenir en el seu env?s, apilats en posici? horitzontal.
Quan l'emmagatzematge en obra sigui superior a 15 dies s'han de col?locar en llocs protegits del
sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripci? de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necess?ria subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13249:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracter?sticas requeridas para su uso en
la construcci?n de carreteras y otras zonas de tr?fico (excluyendo las v?as f?rreas y las capas
de rodadura asf?ltica).
UNE-EN 13250:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracter?sticas requeridas para su uso en
construcciones ferroviarias.
UNE-EN 13251:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracter?sticas requeridas para su uso en
movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contenci?n.
UNE-EN 13252:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracter?sticas requeridas para su uso en
sistemas de drenaje.
UNE-EN 13253:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracter?sticas requeridas para su uso en
obras para el control de la erosi?n (protecci?n costera y revestimiento de taludes).
UNE-EN 13254:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracter?sticas requeridas para su uso en
la construcci?n de embalses y presas.
UNE-EN 13255:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracter?sticas requeridas para su uso en
la construcci?n de canales.
UNE-EN 13256:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracter?sticas requeridas para su uso en
la construcci?n de t?neles y estructuras subterr?neas.
UNE-EN 13257:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracter?sticas requeridas para su uso en
los vertederos de residuos s?lidos.
UNE-EN 13265:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracter?sticas requeridas para su uso en
proyectos de contenedores de residuos l?quidos.
UNE-EN 15381:2008 Geotextiles y productos relacionados. Caracter?sticas requeridas para su uso en
pavimentos y cubiertas asf?lticas.
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre,
por la que se actualizan determinados art?culos del Pliego de Prescripciones T?cnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales b?sicos, a firmes y pavimentos, y a
se?alizaci?n, balizamiento y sistemas de contenci?n de veh?culos (PG-3).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI?
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI?:
El subministrador ha de posar a disposici? de la DF en el cas que aquesta ho sol?liciti, la
documentaci? seg?ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci? de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres, vies f?rries, fonamentacions i murs, sistemes de drenatge, control
de l'erosi?, embassaments i preses, canals, t?nels i estructures subterr?nies, abocadors de residus
l?quids o contenci?, emmagatzematge de residus s?lids o abocadors de residus de Funci?: Fluid o
barrera de gas, capa de protecci?, drenatge i/o filtraci?, i refor?,
- Productes per a paviments i capes de tr?nsit asf?ltiques de Funci?: Refor?, relaxaci? de tensions
i barrera entre capes:
- Sistema 2+: Declaraci? de Prestacions
- Productes utilitzats en totes les obres de Funci?: capa de separaci?:
- Sistema 4: Declaraci? de Prestacions
L'albar? contindr?, com a m?nim, les seg?ents dades:
- Noms i adre?a del fabricant i de la empresa subministradora
- Data de subministrament i de fabricaci?
- Identificaci? del vehicle que el transporta
- Quantitat que es subministra
- Designaci? de la marca comercial i tipus de producte subministrat
- Nom i adre?a del comprador i del dest?
- Refer?ncia de la comanda
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- Condicions d'emmagatzematge si fos necessari
El producte ha d'estar marcat de manera clara i indeleble amb la informaci? especificada a la norma
UNE-EN ISO 10320.
El producte ha de portar marques d'identificaci? per al control durant la instal?laci?, que
contenguin com a m?nim nom i tipus de producte, que es repeteixin cada 5 m.
El s?mbol de marcatge CE estar? fixat directament al geot?xtil o a una etiqueta fixada al mateix.
Quan no sigui possible es fixar? a l'embalatge o a la documentaci? d'acompanyament.
El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informaci? seg?ent:
- S?mbol del marcatge CE
- Els dos ?ltims d?gits de l'any en qu? es va fixar el marcat per primera vegada
- Codi d'identificaci? i tipus de producte
- N?mero de refer?ncia de la declaraci? de prestacions
- Nivell o classe de prestacions declarat
- Data de l'especificaci? t?cnica harmonitzada aplicable
- N?mero d'identificaci? de l'organisme de certificaci?
- ?s previst, segons s'especifica a la norma armonitzada aplicable
Informaci? que s'ha de subministrar amb al producte:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificaci? del producte
- Massa nominal en kg
- Dimensions
- Massa nominal per unitat de superf?cie (g/m2)
- Tipus de pol?mer principal
- Classificaci? del producte segons ISO 10318
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana,
la documentaci? que acrediti aquest contingut.
OPERACIONS DE CONTROL:
Comprobaci? de que la documentaci? que acompanya al producte es la establerta al punt anterior.
Verificaci? de que els valors declarats als documents de marcatge CE compleixen les especificacions
de la DT.
Inspecci? visual del material en cada subministrament.
Si es detecta qualsevol anomalia durant el transport, emmagatzematge o manipulaci? dels productes,
la DF pot disposar en qualsevol moment la realitzaci? de comprovacions i assaigs.
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.
INTERPRETACI? DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades
amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.
En cas de no conformitat d'algun assaig o comprovaci?, la DF indicar? les mesures a adoptar (nous
assaigs o rebuig del lot).

____________________________________________________________________________

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9G -

MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FORMIG?

B9G3- -

POLS DE QUARS PER A PAVIMENTS DE FORMIG?

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9G3-0HRV.
Plec de condicions
1.- DEFINICI? I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Materials per a l'execuci? de paviments de formig?.
S'han considerat els materials seg?ents:
- Pols de marbre
- Pols de quars de color
- Pols de quars de color gris
- Perfil buit de PVC per a paviments de formig?
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POLS DE MARBRE:
Additius en pols per a l'acabat de paviments de formig?.
Ha de provenir de la m?lta de marbres blancs durs. No s'admet la seva barreja amb granulats blancs
d'altra naturalesa. Els grans han de ser de granulometria fina i com m?s cont?nua millor.
Mida dels grans: <= 0,32 mm
Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0
Contingut de mat?ria org?nica (UNE-EN 1744-1): Nul
Contingut de mat?ries perjudicials: <= 2%
Temperatura d'utilitzaci? (T): 5?C <= T <= 40?C
POLS DE QUARS:
Mescla seca d'agregats de quars, ciment p?rtland i productes qu?mics catalitzadors de l'enduriment
i eventualment colorants, per a utilitzar en l'acabat de paviments de formig?.
El quars ha de ser de gran puresa. Els grans han de tenir forma arrodonida o poli?drica amb la
granulometria fina i com m?s cont?nua millor.
El ciment ha de complir amb els requisits establerts a l'UNE-EN 197-1 i els establerts a l'UNE 80305
quan s'utilitzi ciment blanc.
Els additius han de regular la hidrataci? del revestiment, plastificar i millorar el proc?s de cura.
Mida del granulat: 0,7 - 2 mm
Quantitat de ciment per kg preparat: 0,2 - 0,25 kg
Duresa del granulat (escala de Mohs): 7
Densitat: 1,5 g/cm3
PERFIL BUIT DE PVC:
Perfil buit de PVC extrusionat, per a col?locar pr?viament al formigonament del paviment i formar
junts de retracci? del formig?.
Ha de tenir una superf?cie llisa, un color i un disseny uniformes i no ha de tenir irregularitats.
Ha de ser recte, de secci? constant i no ha de presentar deformacions que no siguin les t?piques
l?nies d'una correcta extrusi?.
Densitat (UNE 53-020, m?tode B): 1400 - 1500 kg/m3
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118, 50 N, 50?C/h): >= 80?C
Percentatge de cendres (UNE 53-090, m?tode A, 950?C, 4 h): <= 14%
Resist?ncia a la tracci? (UNE 53-141): >= 40 N/mm2
Allargament a trencament (UNE 53-141): >= 110%
Resist?ncia a l'impacte a 23?C (UNE 53-141): >= 1 kgm
Resist?ncia a l'acetona (UNE 53-141): Sense esquerdes ni desmoronament
Estabilitat dimensional (UNE 53-141): <= 2%
Toler?ncies:
- Gruix: ? 0,5 mm
- Al??ria: ? 1 mm
- Pes: ? 5%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
POLS DE MARBRE:
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intemp?rie, sense contacte directe amb el terreny i
de manera que no s'alterin les seves caracter?stiques.
POLS DE QUARS:
En el sac hi han de figurar les dades seg?ents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pes net
- Data de preparaci?
- Distintiu de qualitat, si en t?
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
PERFIL BUIT DE PVC:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripci? de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necess?ria subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BBM -

MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT

BBM2 - BARRERES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barreres per a proteccions de vialitat.
S'han considerat els tipus següents:
Barreres per a control d'accés a aparcaments
Barreres de formigó prefabricades, per a ús temporal i permanent
Perfil longitudinal de secció doble ona per a barrera de seguretat flexible
Perfil longitudinal de secció doble ona i de secció plana trapezoïdal per a sistemes
de protecció de motociclistes
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS:
Barrera de control d'accés, d'acer laminat, d'accionament manual i sistema de bloqueig incorporat.
Les dimensions del perfil, així com el sistema de bloqueig, han de ser les especificades al projecte.
La superfície del perfil ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials.
El gruix del perfil ha de ser uniforme en tota la seva llargària.
Els pals de subjecció han d'estar protegits amb una capa de pintura antiòxid. Aquesta capa ha de
complir les especificacions fixades a la seva partida d'obra.
Tipus d'acer: S275JR
PERFILS DOBLE ONA PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
Element de la barrera que entra en contacte amb el vehicle, absorbeix mitjançant deformació plàstica
part de la seva energia cinètica, i el recondueix a la circulació d'una manera suau. Destinat a
impedir la col·lisió dels vehicles amb algun obstacle més perillós que la pròpia barrera.
Obtingut a partir de bobina d'acer laminada en calent, mitjançant un procés de conformat en fred
i una posterior galvanització en calent.
Fabricat amb acer tipus S235JR segons UNE-EN 10025.
Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats (Si<=0,03% i
Si+2,5P<=0,09%)
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO 1461.
La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179.
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): >= 70 micres
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): >= 505 g/m2
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.
Les dimensions i toleràncies del perfil es correspondran amb les indicades a la figura 1 de l'UNE
135121.
Desenvolupament del perfil: 473 mm
Gruix nominal: 3 mm
Llargària útil del perfil: 4 m
Toleràncies:
Gruix: ± 0,1 mm
Desenvolupament del perfil: +6, -3 mm
PERFILS LONGITUDINALS PER A SISTEMES DE PROTECCIÓ DE MOTOCICLISTES:
Element que instal·lat sobre una barrera de seguretat garanteix la protecció dels motociclistes,
evitant l'impacte directe contra el suport i el pas del cos a través del buit entre dos suports
consecutius.
Fabricat amb xapa d'acer laminada en calent, del tipus S235JR segons UNE-EN 10025 i galvanitzat
en calent per immersió segons la norma UNE-EN ISO 1461.
BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:
Ha d'estar formada per mòduls de formigó prefabricats, obtinguts per un procés d'emmotllament de
perfil simètric per a barreres dobles i asimètric per a barreres simples.
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes a la norma EHE-08, en
especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les
classes d'exposició.
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades
a les normes EHE-08 i UNE-EN 13369.
No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt.
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Han de tenir un aspecte homogeni, uniforme, sense fissures ni deformacions o d'altres defectes
superficials.
La seva base ha de ser plana.
Han d'estar armades per a resistir els esforços de manipulació.
Resistència característica del formigó: >= 35 N/mm2
Límit elàstic de l'acer: >= 400 N/mm2
Recobriment de les armadures: >= 2 cm
Tipus de ciment: Classe resistent >= 32,5
No s'ha d'utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciment de procedència diferent. L'ús de ciment
d'altres tipus requereix una justificació especial.
No s'han d'utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aigües que produeixin eflorescències
o que originin pertorbacions en el procés d'adormiment i d'enduriment.
La naturalesa dels granulats i la seva preparació han garantir l'adequada resistència i durabilitat
del formigó.
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s'han de
descompondre a causa dels agents exteriors a que estan sotmesos a l'obra.
No s'han d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les que tinguin
compostos ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, sulfurs o sulfits.
Toleràncies:
Planor de la base (regle de 3 m): < 5 mm
Resistència característica del formigó: >= 80% Rn
Defectes superficials: <= 15% superfície
Cocons: <= 3 u en10 dm2
Fissures
Amplària: <= 0,1 mm
Llargària: <= 2 cm
BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS PERMANENT:
Les barreres de seguretat d'ús permanent es classifiquen:
Segons el comportament del sistema davant l'impacte d'un vehicle, d'acord amb els
criteris, paràmetres i classes definits a les normes UNE-EN 1317-1 i UNE-EN 1317-2, essent aquests
paràmetres:
Classe i nivell de contenció (taula 2 UNE-EN 1317-2)
Índex de severitat d'impacte (taula 3 UNE-EN 1317-2)
Amplària de treball (taula 4 UNE-EN 1317-2)
Deflexió dinàmica
Segons la seva geometria i funcionalitat:
Simples: aptes per al xoc per una banda
Dobles: aptes per al xoc per ambdós costats
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent:
Nivell de contenció (UNE-EN 1317-2): classe N1, N2, H1, H2, H3, H4a, H4b, L1, L2, L3,L4a
o L4b
Severitat de l'impacte (UNE-EN 1317-1): classe A, B o C
Amplària de treball normalitzada (UNE-EN 1317-2): classe W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7
o W8
Deflexió dinàmica normalitzada (UNE-EN 1317-2): valor declarat pel fabricant en m
Intrusió del vehicle normalitzada (UNE-EN 1317-2): classe VI1, VI2, VI3, VI4, VI5, VI6,
VI7, VI8 o VI9. Només d'aplicació per als nivells de contenció L i H
Durabilitat: el fabricant ha de declarar els materials i recobriments protectors
utilitzats
Resistència a la retirada de la neu (UNE-EN 1317-5): classe 1, 2, 3 o 4. Només d'aplicació
quan es requereixi
Llevat de casos excepcionals, degudament justificats i amb autorització expressa de la Direcció
General de Carreteres, no s'admet l'ús de sistemes de contenció de les següents característiques:
Nivell de contenció N1
Índex de severitat C
Amplària de treball W8
Deflexió dinàmica >= 2,5 m
S'ha de garantir que durant els assajos de xoc, segons UNE-EN 1317-2, no es produeixi el trencament
de cap element longitudinal de la barrera orientat al costat de la circulació que pugui suposar
un perill per al trànsit o per a tercers. Per a això les parts despreses han de complir:
Peces o parts metàl·liques: <= 0,5 kg
Peces o parts no metàl·liques: <= 2 kg
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS:
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del
fabricant i el símbol de designació de l'acer.
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Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves
condicions.
PERFILS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES I PERFILS PER A SISTEMES DE PROTECCIÓ DE MOTOCICLISTES:
Subministrament: Els perfils aniran marcats amb la identificació del fabricant. El marcatge ha de
ser llegible a simple vista i indeleble.
Emmagatzematge: En zones a cobert. Si no és possible s'emmagatzemaran amb un pendent mínim de l'1,5%
en el sentit longitudinal del perfil i amb una separació mínima de 4 cm entre els perfils i el terreny.
En cas de subministrar-se paletitzats i plastificats, es retiraran els plàstics.
L'aplec es realitzarà en zones llises, netes i pavimentades.
No s'han d'emmagatzemar durant un període superior a 12 mesos.
BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:
Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves
condicions.
No s'han d'emmagatzemar durant un període superior a 12 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
BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:
* 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).
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Definiciones,
clasificación, dimensiones y tolerancias.
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales
básicos y control de ejecución.
BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS PERMANENT:
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).
UNE-EN 1317-1:2011 Sistemas de contención para carreteras. Parte 1: Terminología y criterios
generales para los métodos de ensayo.
UNE-EN 1317-2:2011 Sistemas de contención para carreteras. Parte 2: Clases de comportamiento,
criterios de aceptación para el ensayo de impacto y métodos de ensayo para barreras de seguridad
incluyendo pretiles.
UNE-EN 1317-5:2008+A2:2012 Sistemas de contención para carreteras. Parte 5: Requisitos de producto
y evaluación de la conformidad para sistemas de contención de vehículos.
PERFILS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
* 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).
* UNE 135121:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Valla de perfil
de doble onda. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos.
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de
manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS I PERFILS PER A SISTEMES DE PROTECCIÓ DE MOTOCICLISTES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS
PERMANENT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho sol licita, la següent documentació,
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable: - Productes
per a àrees de circulació:
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
Cada subministrament que arribi a obra s'ha d'acompanyar de la documentació necessària per a la
seva identificació.
L'albarà ha d'incloure:
Nom i direcció de l'empresa subministradora
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Identificació del fabricant
Designació de la marca comercial
Quantitat d'elements que es subministra
Identificació dels lots (referència) de cada tipus d'elements subministrats
Data de fabricació
L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure:
Símbol de marcatge CE
Número d'identificació de l'organisme de certificació
Nom o marca comercial i adreça registrada del fabricant
Dos últims dígits de l'any en què s'ha imprès el marcat CE
Número de referència de la Declaració de Prestacions
Referència a la norma EN 1317
Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst
Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 1317-5
(classes de nivell de contenció, severitat de l'impacte, amplària de treball i deflexió dinàmica)
Per a cada tipus de sistema de contenció s'adjuntarà la declaració de prestacions del marcatge CE
emesa pel fabricant.
Descripció tècnica del producte, segons UNE-EN 1317-5, que contindrà com a mínim:
Plànols generals del sistema, amb esquema d'instal·lació i toleràncies
Plànols de tots els components, amb dimensions i toleràncies
Especificacions per als materials i acabats
Avaluació de la durabilitat del producte
Plànols de tots els elements acoblats a fàbrica
Llista completa de totes les parts, incloent pesos
Detalls del pretesat, quan sigui aplicable
Qualsevol altra informació d'interès (medi ambient, seguretat, etc)
Informació sobre substàncies regulades
Manual d'instal·lació subministrat pel fabricant, amb indicació de les condicions d'implantació,
manteniment, inspecció i terrenys de suport existents.
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS PERMANENT:
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 de qualitat dels aplecs:
Es seguiran els criteris indicats a la descripció tècnica del producte, segons UNE-EN
1317-5, que coincidiran amb els utilitzats per a elaborar l'informe d'avaluació de la mostra
assajada, segons UNE-EN 1317-5.
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS TEMPORAL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Recepció i aprovació de la documentació que justifica les condicions exigides al
fabricant de les peces, com ara homologació del producte, autorització d'ús, aplicacions
realitzades, etc.
Controls de fabricació:
La empresa subministradora ha d'avisar a la DF, almenys amb una setmana d'anticipació
de l'inici de la campanya de fabricació, per tal d'enviar, si correspon, un inspector a fàbrica.
L'inspector enviat ha de tenir accés als registres de control de qualitat on figuren
les mesures dels paràmetres dimensionals o mecànics de l'element corresponent. En el transcurs
d'aquesta visita, prèvia al començament de la producció, s'han de realitzar els controls següents:
Comprovació de l'homologació del producte, de la fàbrica i dels procediments de
fabricació i d'autocontrol de qualitat segons ISO-9002, i de la seva vigència.
Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb especial èmfasi
respecte als documents que identifiquen els controls realitzats sobre els elements acabats que es
destinen a cada obra, i sobre la partida a què pertanyen. Criteris d'acceptació i rebuig, i tractament
de les disconformitats.
Examen de la documentació que acompanya el lliurament de cada lot. Comprovació de que
sigui suficient i en el seu defecte, demanar-ne més.
Comprovació del marcat identificador dels elements a lliurar, i de la correspondència
entre aquesta marca i la identificació de les proves a què han estat sotmesos els materials
corresponents i les peces del lot.
Seguiment de la fabricació en curs i observació de l'aplicació efectiva dels controls.
Examen del parc d'aplegament i de la forma de manipulació, condicionament i càrrega de
les peces.
Es podran realitzar més visites a fàbrica, si convé, per a fer un nou seguiment i
comprovació de la fabricació corresponent a l'obra i dels controls efectuats.
Controls de recepció a obra:
Per a cada lot de subministrament, es realitzaran les comprovacions següents:
Certificat CC - EHE, acreditatiu de la conformitat del producte amb les especificacions
obligatòries de la Instrucció EHE-08
Examen, comprovació i contrast (si s'escau) de la documentació que empara l'entrega de
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cada lot, incloent els resultats dels assaigs corresponents a característiques mecàniques,
geomètriques i altres que justifiquin l'adequació del producte a les exigències del plec de
condicions.
Inspecció visual de les peces, examinant el seu aspecte, l'absència de danys o
imperfeccions, etc.
Control dimensional sobre un 5 % de les peces rebudes.
OPERACIONS DE CONTROL EN PERFILS LONGITUDINALS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que identifiquen
el fabricant, i recepció del corresponent certificat de qualitat on es garanteixen les condicions
indicades al plec. Atenció especial a l'aspecte superficial del galvanitzat.
Cada 256 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els següents controls
sobre peces escollides a l'atzar:
Control indirecte del gruix de la barrera mitjançant el pes dels perfils (el pes teòric
d'una peça de barrera de 2,90 mm de gruix i 473 mm de desenvolupament, descomptant forats i incloent
el galvanitzat, és de 48,1 kg). Es pesaran individualment 25 peces corresponents al lot.
Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no
destructius) sobre 10 peces del lot (assajos d'adherència conforme UNE 37501 i de recobriment
conforme UNE EN ISO 1461)
Comprovació de les característiques geomètriques del perfil sobre 10 peces del lot (5
mesures en cada peça)
Cada 2000 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els següents controls
sobre peces escollides a l'atzar:
Identificació del tipus d'acer de la barrera (AP-11), segons UNE-EN 10111 (1
determinació).
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 BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PERFILS LONGITUDINALS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents.
Les comprovacions geomètriques dels perfils es realitzaran sobre la barrera abans de galvanitzar.
El control de l'alçada del perfil i la longitud total de la barrera, es podrà realitzar, sobre
aquesta, un cop galvanitzada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES
D'ÚS PERMANENT:
No s'acceptaran els aplecs que incompleixin alguna de les condicions indicades a la descripció
tècnica del producte, segons UNE-EN 1317-2.
Els aplecs rebutjats podran presentar-se de nou per a la inspecció quan el subministrador acrediti
que s'han tornat a examinar i assajar totes les unitats i que s'han eliminat les defectuoses o
corregit els seus defectes.
Aquestes unitats es sotmetran de nou als assajos de control.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONES EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PERFILS LONGITUDINALS PER A
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat
del fabricant.
El resultat del control indirecte del gruix serà satisfactori si el pes mig dels perfils resulta
superior al valor de referència i, a més, es compleix que: Q = (x - P) / s > 0,94
X = Pes mig dels perfils dels lots
P = Pes de referència
s = Desviació estàndard (n-1), s^2 = s (xi x) ^2/(n-1)
essent xi el pes individual de cada perfil i n el nombre de perfils de la mostra.
En cas d'incompliment es podrà, a criteri de la DF, ampliar la mostra d'assaig (analitzar més peces),
acceptant-se el lot si es verifica la condició anterior.
L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adherència han de ser conformes a
les especificacions del plec. La mitjana de les 10 determinacions de la massa del galvanitzat ha
de ser superior al valor especificat, i tots els valors individuals mantenir-se per sobre del 95%
d'aquest valor.
Si el valor mig de les 5 determinacions de característiques geomètriques corresponents a una peça,
no resulta conforme a la norma UNE 135-121, es rebutjarà la peça i s'ampliarà el control fins a
un total de 25 peces per lot. En cas d'observar noves deficiències, es passarà a controlar aquest
aspecte sobre la totalitat de peces del lot.
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BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BBM -

MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT

BBMZ -

MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBMZU105.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat.
S'han considerat els elements següents:
- Suport de perfil en C i tubular per a barreres de seguretat flexibles
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització
- Accessoris o peces especials per a barreres de seguretat flexibles
- Separador per a barrera metàl·lica simple
- Separador per a barrera metàl·lica doble
- Connector de suport tubular
- Terminal en forma de cua de peix amb extrem pla per a barreres de seguretat
- Peça per a subjecció del sistema de protecció de motociclistes
- Peça angular per a extrem de barrera metàl·lica
- Topall final per a barrera metàl·lica simple
- Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat
SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
Element que suporta la barrera i que s'insereix en el terreny.
Fabricat amb acer tipus S235JR segons UNE-EN 10025.
Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats (Si<=0,03% i
Si+2,5P<=0,09%)
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO 1461.
La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179.
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): >= 70 micres
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): >= 505 g/m2
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.
Dimensions i toleràncies de suports tipus C: UNE 135122.
Dimensions i toleràncies de suports tubulars: UNE 135123.
Gruix nominal suport tipus C: 4 mm
Gruix nominal suport tubular: 3 mm
SUPORTS DE SENYALITZACIÓ:
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport de
senyalització vertical.
Per a senyals de circulació, els suports compliran les condicions de la UNE 135312, UNE 135314.
Tipus d'acer: AP 11 (UNE 36093)
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO 1461.
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): >= 70 micres
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): >= 505 g/m2
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte.
Doblegament (UNE 7472): Ha de complir
Toleràncies:
- Dimensió: ±1% (mínim ± 5mm)
- Gruix: -10% (toler.+limitada per toler. en massa)
- Massa: +8%; -6%
Allargament fins a la ruptura:
+---------------------------------+
¦Gruix ¦ Allargament mínim (%)
¦
¦ (mm) ¦--------------------------¦
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¦
¦Longitudinal¦Transversal ¦
¦------¦------------¦-------------¦
¦ <=40 ¦
26
¦
24
¦
¦------¦------------¦-------------¦
¦ > 40 ¦
25
¦
23
¦
¦ <=65 ¦
¦
¦
+---------------------------------+
ACCESSORIS O PECES ESPECIALS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
Accessori necessari per a la instal·lació de les barreres, així com per a assegurar el seu correcte
funcionament.
Fabricat amb acer tipus S235JR segons UNE-EN 10025.
Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats (Si<=0,03% i
Si+2,5P<=0,09%)
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO 1461.
La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179.
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): >= 70 micres
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): >= 505 g/m2
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.
Dimensions i toleràncies de separador, terminal cua de peix, peça angular i topall final : UNE
135122.
Dimensions i toleràncies de connector de suport tubular : UNE 135123.
Gruix nominal: 3 mm
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats en calent,
necessaris per a la fixació d'un metre de barrera de seguretat.
Compliran les condicions de la norma UNE 135122.
S'utilitzarà acer de tipus S235JR, segons UNE-EN 10025. En elements d'unió (cargols) no definits
per cap norma s'utilitzaran acers de característiques similars als normalitzats.
Recobriment galvanitzat en calent segons la norma UNE-EN ISO 10684.
Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.
Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
Subministrament: Els perfils aniran marcats amb la identificació del fabricant. El marcatge ha de
ser llegible a simple vista i indeleble.
Emmagatzematge: En zones a cobert. Si no és possible s'emmagatzemaran amb un pendent mínim de l'1,5%
en el sentit longitudinal del perfil i amb una separació mínima de 4 cm entre els perfils i el terreny.
En cas de subministrar-se paletitzats i plastificats, es retiraran els plàstics.
L'aplec es realitzarà en zones llises, netes i pavimentades.
SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ:
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de
designació de l'acer.
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra.
ACCESSORIS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
Subministrament: Marcats amb la identificació del fabricant. El marcatge ha de ser llegible a simple
vista i indeleble.
Emmagatzematge: En zones a cobert. En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra.
Els paquets han d'anar paletitzats i no s'han d'apilar.
En cas de subministrar-se plastificats, s'han de retirar els plàstics.
L'aplec s'ha de realitzar en zones llises, netes i pavimentades.
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS:
Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques de l'element
de fixació i el nombre d'unitats que conté.
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.
No s'han d'apilar en més de dos alçàries.
En cas de subministrar-se plastificats, s'han de retirar els plàstics.
L'aplec s'ha de realitzar en zones llises, netes i pavimentades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i al seu suport.
BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT I ACCESSORIS PER A BARRERA FLEXIBLE:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
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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).
* 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).
SUPORTS DE PERFIL EN C, SEPARADORS, PECES ANGULARS, TOPALLS FINALS, TERMINALS EN FORMA DE CUA DE
PEIX I PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
* UNE 135122:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos accesorios
de las barreras metálicas. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos.
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de
manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.
SUPORTS DE PERFIL TUBULAR I CONNECTOR DE SUPORT TUBULAR:
* UNE 135123:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos accesorios
de la barrera metálica simple con poste tubular. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos.
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de
manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que identifiquen el
fabricant, i recepció del corresponent certificat de qualitat on es garanteixen les condicions
indicades al plec. Atenció especial a l'aspecte superficial del galvanitzat.
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Cada 256 m de barrera de seguretat es realitzaran les següents comprovacions:
- Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat segons la
norma UNE-EN ISO 1461.
- Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no
destructius) (assajos conforme UNE-EN ISO 1461)
- Comprovació de les característiques geomètriques dels suports.
- Cada 2000 kg, o fracció, de suports de les mateixes característiques (lot de control), es
realitzaran els següents assaigs:
- Característiques mecàniques: resistència a tracció, límit elàstic i allargament de ruptura
(UNE-EN 10025).
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de
l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de
producció establert a la marca de qualitat del producte.
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Cada 100 m de suports utilitzats a l'obra, es realitzaran les següents comprovacions:
- Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·licula de galvanitzat segons la
norma UNE-EN ISO 1461.
- Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no
destructius) (assaigs conforme UNE-EN ISO 1461)
- Comprovació de les característiques geomètriques dels suports.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades
en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat
del fabricant.
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment
en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el
conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
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BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BDD -

MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE

BDD1 - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS
BDD1- -

BASTIMENT I TAPA DE FOSA D?CTIL PER A REGISTRE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDD1-1KHB.
Plec de condicions
1.- DEFINICI? I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials
complementaris per a pous de registre.
S'han considerat els elements seg?ents:
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions
S'han considerat els materials seg?ents per a tapes i reixes
- Fosa gris
- Fosa d?ctil
- Acer
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La pe?a ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les c?rregues del tr?nsit.
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulaci? de vianants i/o de
vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes seg?ents:
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades nom?s per vianants i ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superf?cies semblants, ?rees d'estacionament i
aparcaments de varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'ext?n
en un m?xim de 0,5 m sobre la cal?ada i 0,2 m sobre la vorera
- Classe D 400: Cal?ades de carreteres (incl?s carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones
d'aparcament per a tot tipus de veh?cles.
- Classe E 600: Zones per les que circul?len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports,
molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a c?rregues particularment elevades (paviments d'aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossi?.
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser
utilitzat.
Les tapes o reixes met?l?liques, han de tenir la superf?cie superior antilliscant.
Quan estiguin combinat un metall amb el formig?, o qualsevol altre material, ambd?s han de tenir
una adher?ncia satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll
al trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posici? contra el despla?ament degut al tr?nsit
amb una fond?ria d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per alg?n dels seg?ents procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una caracter?stica espec?fica en el diseny
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina
d'us normal.
El disseny del conjunt ha de garantir la posici? correcta de la tapa o reixa en relaci? amb el
bastiment.
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva
obertura.
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu per?metre. La pressi? del recolzament
corresponent a la c?rrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir
a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.
L'al??ria del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de
ser com a m?nim de 100 mm.
La superf?cie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, nom?s les reixes de la
classe D 400 poden tenir una superf?cie c?ncava.
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes
de seguretat en funci? del lloc a on s'instal?lin. En general han de tenir un di?metre m?nim de
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600 mm.
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han
de complir les especificacions seg?ents:
- Un o dos elements:
- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o m?s elements:
- Franqu?cia del conjunt: <= 15 mm
- Franqu?cia de cada element individual: <= 5 mm
Fond?ria d'encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm
Toler?ncies:
- Planor: ? 1% del pas lliure; <= 6 mm
- Dimensions: ? 1 mm
- Guerxament: ? 2 mm
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilaci?, aquests han de complir les condicions
seg?ents:
Superf?cie de ventilaci?:
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superf?cie d'un cercle, amb un di?metre igual a la pas lliure
- Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2
Dimensions dels forats de ventilaci?:
- Ranures:
- Llarg?ria: <= 170 mm
- Ampl?ria:
- Classes A 15 a B 125: 18-25 mm
- Classes C 250 a F 900: 18-32 mm
- Forats:
- Di?metre:
- Classes A 15 a B 125: 18-38 mm
- Classes C 250 a F 900: 30-38 mm
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a m?nim de 100?.
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa cont?nua que ha de cobrir a l'element
completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres
defectes superficials.
DISPOSITIUS DE FORMIG? ARMAT:
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formig? armat, les arestes i superf?cies
de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer
galvanitzat en calent.
- A 15: >= 2 mm
- B 125: >= 3 mm
- C 250: >= 5 mm
- D 400: >= 6 mm
- E 600 i F 900: A determinar en funci? de cada disseny
Gruix m?nim de fosa o d'acer:
Resist?ncia caracter?stica a la compressi? del formig? despr?s de 28 dies:
- Classe B 15 a F 900:
>= 40 N/mm2
- Classe A 15: >= 25 N/mm2
Gruix del recobriment de formig? de l'armadura d'acer: >= 20 mm
ELEMENTS DE FOSA:
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o
de grafit esfero?dal (fosa nodular o d?ctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'?xid o de qualsevol altre tipus de residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes
fredes, etc.).
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BASTIMENT I TAPA O REIXA:
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que cont?
i les seves dimensions.
Emmagatzematge: En posici? horitzontal sobre superf?cies planes i r?gides per tal d'evitar
deformacions o danys que alterin les seves caracter?stiques.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripci? de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necess?ria subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulaci?n utilizadas por
peatones y veh?culos. Principios de construcci?n, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI?
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI?:
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions seg?ents:
- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricaci?
- Refer?ncia, marca o certificaci? si en t?
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar s?n les seg?ents:
- Recepci? del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACI? DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptar? l'?s de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat
del fabricant.
En cas de disconformitat d'un control geom?tric o de pes, es rebutjar? la pe?a assajada i
s'incrementar? el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant
defici?ncies, fins al 100% del subministrament.
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BF - TUBS I ACCESSORIS
BFB -

TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ

BFB1 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFB1U160.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tubs de polietilè per a transport i distribució d'aigua a pressió apte per al consum humà, a una
pressió de funcionament admissible PFA de fins a 16 bar a una temperatura de referència de 20°C.
S’ha considerat el següent tipus de tub:
Tub cilíndric de polietilè extruït de designació PE 80, amb una relació dimensional
normalitzada SDR=9 (sèrie 4), de pressió nominal PN 16 i de diàmetre nominal des de DN 20 fins a
DN 90.
Tub cilíndric de polietilè extruït de designació PE 100, amb una relació dimensional
normalitzada SDR=11 (sèrie 5), de pressió nominal PN 16 i de diàmetre nominal des de DN 20 fins
a DN 630.
Tub cilíndric de polietilè extruït de designació PE 100, amb una relació dimensional
normalitzada SDR=17 (sèrie 8), de pressió nominal PN 10 i de diàmetre nominal des de DN 160 fins
a DN 800.
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, cavitats,
esquerdes ni d'altres defectes d’una dimensió que pugui impedir la conformitat amb la norma UNE-EN
12201-2.
Els extrems del tub han d’estar tallats amb un tall net i perpendicular a l’eix del mateix.
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud per
al transport d’aigua per al consum humà.
Per a DN = 63 mínim 3 bandes blaves
Per a DN = 75 mínim 4 bandes blaves
El tub ha d’haver estat fabricat a partir de material verge o de material de re-processat intern
procedent del mateix compost de PE o d’una mescla d’ambdós materials, amb les condicions indicades
a la norma UNE-EN 12201-2.
Els compostos utilitzats en la fabricació del tub s’han d’ajustar a les especificacions de la norma
UNE-EN 12201-1.
Les superfícies del tub en contacte permanent o temporal amb l’aigua destinada al consum humà no
han de contenir cap element soluble ni cap producte que pugui donar qualsevol sabor o olor a l'aigua
ni exerciran cap influència desfavorable sobre la qualitat de l’aigua potable.
Els productes destinats a l’ús en sistemes d’abastament d’aigua han de complir les legislacions
i disposicions d’assaig nacionals que garanteixin la seva aptitud per al contacte amb l’aigua
potable.
Per als tubs negres amb bandes d’identificació, el compost utilitzat per a aquestes bandes s’ha
de fabricar amb el mateix polímer base (PE) que un dels compostos utilitzats per a fabricar el tub
per al que s’hagi demostrat compatibilitat en la fusió.
Pressió de funcionament admissible (PFA) del compost de polietilè PE 80 i PE 100 en funció
de la temperatura d’utilització (T=temperatura d’utilització, PN=pressió nominal):
T = 20°C: PFA = 1 x PN
T = 30°C: PFA = 0,87 x PN
T = 40°C: PFA = 0,74 x PN
Es pot interpolar el coeficient que afecta a PN per altres temperatures situades entre els valors
indicats.
Resistència mínima requerida (MRS) del compost de polietilè PE 80: 8,0 MPa
Resistència mínima requerida (MRS) del compost de polietilè PE 100: 10 Mpa
Esforç de disseny del compost de polietilè PE 80: 6,3 MPa
Esforç de disseny del compost de polietilè PE 100: 8 Mpa
Índex de fluïdesa en massa (IFM) del compost granular de polietilè PE 100 (EN ISO 1133
a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min): 0,2 a 1,4 g/10 min. Desviació admissible de ± 20% per
al tub.
Allargament al trencament (EN-ISO 6259-1 i ISO 6259-3:1997):
en = 5 mm: = 350% per a una proveta tipus 2 i una velocitat d’assaig de 100 mm/min
5 mm < en = 12 mm: = 350% per a una proveta tipus 1 i una velocitat d’assaig de 50 mm/min
en > 12 mm: = 350% per a una proveta tipus 1 i una velocitat d’assaig de 25 mm/min
en = gruix nominal
Resistència hidrostàtica del compost de polietilè PE 80 (EN ISO 1167-1 i EN-ISO 1167-2)
a 20°C durant 100 h: Sense fallo a una pressió de 10,0 MPa
a 80°C durant 165 h: Sense fallo a una pressió de 4,5 MPa
a 80°C durant 1000 h: Sense fallo a una pressió de 4,0 MPa
Resistència hidrostàtica del compost de polietilè PE 100 (EN ISO 1167-1 i EN-ISO 1167-2)
a 20°C durant 100 h: Sense fallo a una pressió de 12,0 MPa
a 80°C durant 165 h: Sense fallo a una pressió de 5,4 MPa
a 80°C durant 1000 h: Sense fallo a una pressió de 5,0 MPa
Retracció longitudinal del compost de polietilè PE 80 i PE 100 (EN ISO 2505):
gruix de paret = 16 mm: = 3% per a una temperatura d’assaig de 110°C (el tub ha de
conservar el seu aspecte original)
Temps d’inducció a la oxidació (ISO 11357-6): = 20 min per a una temperatura d’assaig
de 200°C
Diàmetre exterior mig i ovalització:
DN
Diàmetre exterior mig
(mm)
Ovalització
màxima
(mm)
Mínim
Màxim
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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
160
160,0
161,0
3,2
225
225,0
226,4
4,5
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
560
560,0
563,4
19,6
630
630,0
633,8
22,1
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710
710,0
716,4
24,9
800
800,0
807,2
28,0
Per als tubs subministrats en rotlle l’ovalització màxima ha de fixar-se per acord entre el fabricant
i l’usuari final.
Gruix de la paret i les seves toleràncies de la sèrie SDR 9 (PN 16):
DN
Gruix de paret
(mm)
Mínim
Màxim
20
2,3
2,7
25
3,0
3,4
32
3,6
4,1
40
4,5
5,1
50
5,6
6,3
63
7,1
8,0
75
8,4
9,4
90
10,1
11,3
Gruix de la paret i les seves toleràncies de la sèrie SDR 11 (PN 16):
DN
Gruix de paret
(mm)
Mínim
Màxim
20
2,0
2,3
25
2,3
2,7
32
3,0
3,4
40
3,7
4,2
50
4,6
5,2
63
5,8
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6,5
75
6,8
7,6
90
8,2
9,2
110
10,0
11,1
160
14,6
16,2
225
20,5
22,7
315
28,6
31,6
355
32,2
35,6
450
40,9
45,1
560
50,8
56,0
630
57,2
63,1
Gruix de la paret i les seves toleràncies de la sèrie SDR 17 (PN 10):
DN
Gruix de paret
(mm)
Mínim
Màxim
160
9,5
10,6
225
13,4
14,9
315
18,7
20,7
400
23,7
26,2
450
26,7
29,5
560
33,2
36,7
710
42,1
46,5
800
47,4
52,3
La verificació de les mesures indicades en les taules anteriors s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN
12201-2.
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
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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 (nom o marca comercial)
Dimensions nominals (diàmetre nominal x gruix nominal)
Sèrie SDR a la que pertany
Ús previst (lletra W per als tubs destinats al transport d’aigua de consum humà)
Material i designació normalitzada (PE 80 o PE 100))
Classificació de pressió, en bar (PN 16 o PN 10)
Informació del fabricant sobre la traçabilitat del producte (període i, en el seu cas,
lloc de producció)
Identificació del certificat de producte emès per tercera part, si procedeix
Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la llargària
romanent sobre la bobina.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles o en trams rectes.
20 = DN subministrament en rotlles
25 = DN = 40 subministrament en rotlles o en barres de 3 m
50 = DN = 110 subministrament en rotlles o en barres de 6 m
DN = 160 subministrament en barres de 6 m
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de manera que es previngui la deformació
localitzada, per exemple vinclaments i plecs.
El diàmetre nominal de les bobines no pot ser inferior a 18 vegades el DN del tub.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els 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
ETM 100-2 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE TUBS DE POLIETILÈ
UNE-EN 12201-1:2012 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades
UNE-EN 12201-2:2012+A1:2014 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de
agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
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BFBA - ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A DERIVACIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFBAU076.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Ràcords en forma de Te per a la formació de derivacions en canalitzacions a pressió de polietilè
aptes per al transport d’aigua de consum humà des de DN 20 fins a DN 630.
S’han considerat els tipus de ràcords i unions següents:
Te injectada de polietilè segons UNE-EN 12201-3, amb els tres extrems preparats per a
unió per termofusió (soldadura a topall) o unió al tub mitjançant maniguets electrosoldables.
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Te injectada de polietilè segons UNE-EN 12201-3, amb dos extrems preparats per a unió
per termofusió (soldadura a topall) o unió al tub mitjançant maniguets electrosoldables i derivació
amb connexió embridada amb brida PN16 segons UNE-EN 1092-1.
Te manipulada de polietilè (Te segmentada) segons UNE-EN 12201-3, produïda a partir de
tub de polietilè PE 100 SDR 11 d’acord amb UNE-EN 12201-2, amb els tres extrems preparats per a
unió per termofusió (soldadura a topall) amb el tub i components de polietilè que constitueixen
la canonada.
Te de polietilè PE 100 segons UNE-EN 12201-3, amb elements calefactors integrats per
una unió per electrofusió, amb els tres extrems preparats per a soldar per embocadura sobre tubs
de polietilè PE 100 SDR 11 d’acord amb UNE-EN 12201-2.
Te de fosa dúctil segons UNE-EN 12842, amb els tres extrems preparats per a una unió
flexible mecànica frenada (unió resistent a la tracció) mitjançant contrabrida de tracció i anell
dentat de subjecció.
Te de fosa dúctil segons UNE-EN 12842, amb els dos extrems de connexió amb la canonada
principal preparats per a una unió flexible mecànica frenada (unió resistent a la tracció) mitjançant
contrabrida de tracció i anell dentat de subjecció i derivació amb connexió embridada amb brida
PN16 segons UNE-EN 1092-2.
Te de llautó segons UNE-EN 1254-3 amb els tres extrems preparats per a una unió mecànica
per compressió (unió resistent a la tracció) mitjançant femella de compressió i anell dentat de
subjecció.
Te de llautó segons UNE-EN 1254-3 amb els dos extrems de connexió amb la canonada principal
preparats per a una unió mecànica per compressió (unió resistent a la tracció) mitjançant femella
de compressió i anell dentat de subjecció i derivació amb rosca cilíndrica mascle o femella segons
UNE-EN ISO 228-1.
CONDICIONS GENERALS:
Les superfícies de l’accessori en contacte permanent o temporal amb l’aigua destinada al consum
humà no han de contenir cap element soluble ni cap producte que pugui donar qualsevol sabor o olor
a l'aigua ni exerciran cap influència desfavorable sobre la qualitat de l’aigua potable.
TE DE POLIETILÈ PER A UNIÓ PER FUSIÓ A TOPALL:
L’accessori ha de tenir una superfície llisa i sense defectes. No ha de tenir bombolles, cavitats,
esquerdes ni d'altres defectes d’una dimensió que pugui impedir la conformitat amb la norma UNE-EN
12201-3.
El compost de PE utilitzat per a la fabricació dels accessoris ha de ser conforme amb la norma UNE-EN
12201-1.
Les característiques de color seran les del tub a partir del que es produeix l’accessori, que per
al cas d’accessoris utilitzats en xarxes de transport d’aigua de consum humà serà negre amb bandes
blaves.
Les característiques del material a partir del qual es produeix l’accessori han de ser les pròpies
del tub i han d’estar d’acord amb la norma UNE-EN 12201-2.
Les superfícies internes i externes de l’accessori després de la unió per fusió, examinades
visualment sense augments, han d’estar lliures de material fos fora dels límits de l’accessori.
Els accessoris han d’anar marcats de forma llegible i duradora amb la següent informació com a mínim,
d’acord amb el que s’especifica a l’apartat 11.2 de la norma UNE-EN 12201-3:
la referència a la norma europea EN 12201;
el nom o la marca del fabricant;
diàmetre exterior nominal del tub;
material i designació (PE 100);
sèrie SDR (SDR 11);
pressió nominal (PN 16);
interval aplicable de SDR de tubs per a fusió;
identificació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte;
ús previst (W: apte per al transport d’aigua de consum humà).
TE MANIPULADA DE POLIETILÈ:
Dimensions dels accessoris manipulats:
Dimensió
exterior
nominal
dn
Longitud
tubular
mínima
(mm)
110
150
160
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150
225
150
315
250
355
300
450
300
560
350
630
350
La longitud tubular mínima és la longitud de la peça de l’extrem o extrems a soldar per termofusió.
Addicionalment a la informació de marcatge que s’especifica a l’apartat 11.2 de la norma UNE-EN
12201-3, ha d’incorporar, sobre una etiqueta, la informació següent:
temps de fusió/refredament
informació necessària per a efectuar la soldadura correctament
TE DE POLIETILÈ ELECTROSOLDABLE PER EMBOCADURA:
L’accessori ha de tenir una superfície llisa i sense defectes. No ha de tenir bombolles, cavitats,
esquerdes ni d'altres defectes d’una dimensió que pugui impedir la conformitat amb la norma UNE-EN
12201-3.
El compost de PE utilitzat per a la fabricació dels accessoris ha de ser conforme amb la norma UNE-EN
12201-1.
Ha de tenir embeguts en els seu cos els elements calefactors capaços de transformar l’energia
elèctrica en calor per a produir una unió per fusió amb un extrem mascle o un tub.
Els accessoris han de ser de color negre.
Les connexions elèctriques han d’estar dissenyades de tal manera que no sigui possible el contacte
directe amb les parts actives quan l’accessori es troba en el cicle de fusió, durant el muntatge.
El diàmetre de l’accessori en el fons de la unió no ha de ser superior al diàmetre de la entrada.
Dimensió de les embocadures per electrofusió:
Diàmetre nominal accessori
Profunditat mínima
de disseny
(mm)
Profunditat
màxima
de disseny
Zona de
fusió
dn
Regulació
intensitat
Regulació
tensió
(mm)
(mm)
20
20
25
41
10
25
20
25
41
10
32
20
25
44
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10
40
20
25
49
10
50
20
28
55
10
63
23
31
63
11
75
25
35
70
12
90
28
40
79
13
110
32
53
82
15
160
42
68
98
20
225
55
88
120
26
315
89
115
150
39
355
99
127
164
42
450
122
155
195
51
560
147
188
235
61
630
161
209
255
67
El diàmetre interior mig de l’accessori de la zona de fusió no ha de ser inferior a dn.
El gruix de la paret de l’accessori en qualsevol punt ha de ser superior al gruix mínim de la paret
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per al tub corresponent, en qualsevol punt de l’accessori situat a una distància superior a 2/3
de la profunditat de disseny des de qualsevol cara d’entrada a l’accessori, quan l’accessori i el
tub estan fabricats amb polietilè amb el mateix MRS (resistència mínima requerida).
Els accessoris han d’anar marcats de forma llegible i duradora amb la següent informació com a mínim,
d’acord amb el que s’especifica a l’apartat 11.2 de la norma UNE-EN 12201-3:
la referència a la norma europea EN 12201;
el nom o la marca del fabricant;
diàmetre exterior nominal del tub;
material i designació (PE 100);
sèrie SDR (SDR 11);
pressió nominal (PN 16);
interval aplicable de SDR de tubs per a fusió;
identificació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte;
ús previst (W: apte per al transport d’aigua de consum humà).
TE DE FOSA DÚCTIL PER A SISTEMES DE CANONADES DE POLIETILÈ:
El ràcord no ha de tenir defectes o irregularitats que perjudiquin el seu funcionament.
La reparació d'imperfeccions que no afectin tot el gruix de la paret, pot fer-se mitjançant soldadura
o d'altres procediments, sempre que estiguin garantits pel fabricant.
En les seccions circulars de les peces, l'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància
del diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret.
El recobriment exterior i el revestiment interior han de ser homogenis i continus a tota la superfície
i han d’estar ben adherits.
Facilitat de mecanització (duresa superficial): <= 250 Brinell
Resistència a tracció: >= 420 MPa
Allargament després del trencament: >= 5%
Gruix de la capa de recobriment epoxi: >= 150 micres
Gruix mínim de la paret del ràcord de fosa dúctil:
dn
Gruix mínim de la paret
(mm)
dn = 225
4
225 < dn = 315
5
315 < dn = 710
6
Els ràcords han de ser estancs a la pressió d’assaig admissible (PEA) de 16 bar.
Màxima desviació angular admissible en les unions sotmeses a la pressió màxima admissible (PMA)
sense aparició de fuites:
dn
Unions frenades
63 = dn = 315
1,5°
315 < dn = 630
1,0°
Característiques dimensionals de les unions flexibles mecàniques frenades:
Diàmetre exterior
nominal tub
Diàmetre màxim
i mínim de
l’encaix
(mm)
Profunditat
mínima
encaix
(mm)
63
63,4 / 63,0
33
75
75,5 / 75,0
33
90
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90,6 / 90,0
34
110
110,7 / 110,0
36
160
161,0 / 160,0
39
225
226,4 / 225,0
43
315
316,8 / 315,0
48
355
357,2 / 355,0
44
450
452,7 / 455,0
49
560
563,4 / 560,0
53
630
633,8 / 630,0
57
Els elements roscats que formen part de les unions cargolades d’aquests components han de complir
les normes següents:
Cargols: UNE-EN ISO 4016 (classe de qualitat 4.6)
Femelles: UNE-EN ISO 4034 (classe de qualitat 4)
Volanderes: UNE-EN ISO 7091
El material del cos del ràcord ha de ser fosa dúctil de qualitat EN-GJS-400-15 segons UNE-EN 1563.
El material de l’anell de contratracció ha de ser llautó.
El material dels junts d’estanquitat de cautxú ha de complir els requisits de la norma UNE-EN 681-1
per al tipus WA.
Les brides han de ser del tipus PN16 segons la norma UNE-EN 1092-2.
Els ràcords han d’anar marcats de forma llegible i duradora amb la següent informació com a mínim,
d’acord amb el que s’especifica a l’apartat 4.5 de la norma UNE-EN 12842:
la referència a la norma europea EN 12842;
el nom o la marca del fabricant;
la identificació de l’any de fabricació;
la identificació com a fosa dúctil;
el DN;
el PN (ràting) de les brides, per als components embridats;
el símbol PE.
TE DE LLAUTÓ PER A SISTEMES DE CANONADES DE POLIETILÈ:
El accessoris no ha de tenir defectes o irregularitats que perjudiquin el seu funcionament.
Les superfícies han d’estar lliures de rebaves i de bores esmolades.
El material ha de ser llautó dels tipus especificats en la norma UNE-EN 1254-3.
El material dels junts d’estanquitat de cautxú ha de complir els requisits de la norma UNE-EN 681-1
per al tipus WA.
Secció mínima de pas:
Diàmetre nominal
Relació de la secció de pas i la secció
mínima teòrica (%)
Per al suport intern
amb junt tòric
Per a l’accessori i el suport intern
sense junt tòric
20
30
50
25
35
55
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32
45
60
40
55
65
50
60
70
63
60
70
En el cas d’accessoris amb extrems desiguals s’ha d’aplicar el diàmetre més petit per a determinar
la secció mínima de pas.
Gruix mínim de la paret dels accessoris metàl·lics estampats (en els punts de l’accessori indicats
en l’apartat 4.4.3 de la norma UNE-EN 1254-3):
Diàmetre nominal
Gruix mínim
(mm)
20
1,4
25
1,4
32
1,6
40
1,8
50
1,9
63
2,0
La temperatura i pressió màximes suportades han de ser com a mínim les del tub sobre el que es
connecten.
La femella de compressió ha de tenir una forma que permeti transmetre el parell de collament.
Tolerància d’alineament dels extrems de l’accessori: = 2°
Resistència al descincat (UNE-EN 1254-3): Ha de complir
Els accessoris han d’anar marcats de forma llegible i duradora amb la següent informació com a mínim,
d’acord amb el que s’especifica a l’apartat 7 de la norma UNE-EN 1254-3:
el nom o la marca del fabricant;
si és possible es marcarà també el diàmetre nominal
si és possible es marcarà també el número de la norma EN 1254-3
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalats en capses amb les proteccions necessàries per a que no es malmetin els
revestiments ni la resta de components que formen part del ràcord.
Els accessoris de polietilè s’han de subministrar de forma individualitzada i dintre de borses de
plàstic.
L’embalatge ha de permetre la identificació del producte que conté sense necessitat d’obrir-lo.
Juntament amb els materials s’han d’adjuntar les instruccions necessàries per al seu muntatge.
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
TES DE POLIETILÈ PER A UNIÓ PER FUSIÓ A TOPALL I PER A ELECTROFUSIÓ:
UNE-EN 12201-3:2012+A1 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua
y saneamieto sin presión. Polietileno (PE). Parte 3: Accesorios.
ETM 115 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ACCESSORIS DE PE PER A MUNTATGE I REPARACIONS.
TE DE FOSA DÚCTIL PER A SISTEMES DE CANONADES DE POLIETILÈ:
ETM 105-3 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ACCESSORIS DE FOSA DÚCTIL I CONTRATRACCIÓ DE DIÀMETRE ÚNIC
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PER A CANONADES DE POLIETILÈ I PVC (RESISTENTS A ESFORÇOS AXIALS).
UNE-EN 12842:2013 Rácores de fundición dúctil para sistemes de tuberías de PVC-U o PE. Requisitos
y métodos de ensayo.
TE DE LLAUTÓ:
ETM 120 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ENLLAÇOS MECÀNICS CONTRATRACCIÓ AMB FEMELLA DE COLLAMENT PER
A TUBS DE PE DN = 63
UNE-EN 1254-3:1999 Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 3: Accesorios de compresión para
tuberías de plástico.

____________________________________________________________________________

BF - TUBS I ACCESSORIS
BFB -

TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ

BFBB - ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A CANVIS DE DIRECCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFBBU016.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Ràcords en forma de colze per a la formació de canvis de direcció en canalitzacions a pressió de
polietilè aptes per al transport d’aigua de consum humà des de DN 20 fins a DN 630.
S’han considerat els tipus de ràcords i unions següents:
Colze cilíndric injectat de polietilè segons UNE-EN 12201-3, per a canvis de direcció
de 90°, 45°, 30º i 15º, amb els dos extrems preparats per a unió per termofusió (soldadura a topall)
o unió al tub mitjançant maniguets electrosoldables.
Colze cilíndric manipulat de polietilè (colze segmentat) segons UNE-EN 12201-3, produït
a partir de tub de polietilè PE 100 SDR 11 d’acord amb UNE-EN 12201-2, per a canvis de direcció
de 90°, 60°, 45° i 30°, amb els dos extrems preparats per a unió per termofusió (soldadura a topall)
amb el tub i components de polietilè que constitueixen la canonada.
Colze de polietilè PE 100 segons UNE-EN 12201-3, amb elements calefactors integrats per
una unió per electrofusió, per a canvis de direcció de 90° i 45°, amb els dos extrems preparats
per a soldar per embocadura sobre tubs de polietilè PE 100 SDR 11 d’acord amb UNE-EN 12201-2.
Colze de fosa dúctil segons UNE-EN 12842, per a canvis de direcció de 90°, 45°, 30° i
11°, amb els dos extrems preparats per a una unió flexible mecànica frenada (unió resistent a la
tracció) mitjançant contrabrida de tracció i anell dentat de subjecció.
Colze de llautó segons UNE-EN 1254-3, per a canvis de direcció de 90° i 45°, amb els
dos extrems preparats per a una unió mecànica per compressió (unió resistent a la tracció) mitjançant
femella de compressió i anell dentat de subjecció.
Colze de llautó segons UNE-EN 1254-3, per a canvis de direcció de 90° i 45ºC, amb un
extrem preparat per a una unió mecànica per compressió (unió resistent a la tracció) mitjançant
femella de compressió i anell dentat de subjecció i l’altre amb rosca cilíndrica mascle o femella
segons UNE-EN ISO 228-1.
CONDICIONS GENERALS:
Les superfícies de l’accessori en contacte permanent o temporal amb l’aigua destinada al consum
humà no han de contenir cap element soluble ni cap producte que pugui donar qualsevol sabor o olor
a l'aigua ni exerciran cap influència desfavorable sobre la qualitat de l’aigua potable.
COLZE DE POLIETILÈ PER A UNIÓ PER FUSIÓ A TOPALL:
L’accessori ha de tenir una superfície llisa i sense defectes. No ha de tenir bombolles, cavitats,
esquerdes ni d'altres defectes d’una dimensió que pugui impedir la conformitat amb la norma UNE-EN
12201-3.
El compost de PE utilitzat per a la fabricació dels accessoris ha de ser conforme amb la norma UNE-EN
12201-1.
Les característiques de color seran les del tub a partir del que es produeix l’accessori, que per
al cas d’accessoris utilitzats en xarxes de transport d’aigua de consum humà serà negre amb bandes
blaves.
Les característiques del material a partir del qual es produeix l’accessori han de ser les pròpies
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del tub i han d’estar d’acord amb la norma UNE-EN 12201-2.
Les superfícies internes i externes de l’accessori després de la unió per fusió, examinades
visualment sense augments, han d’estar lliures de material fos fora dels límits de l’accessori.
Els accessoris han d’anar marcats de forma llegible i duradora amb la següent informació com a mínim,
d’acord amb el que s’especifica a l’apartat 11.2 de la norma UNE-EN 12201-3:
la referència a la norma europea EN 12201;
el nom o la marca del fabricant;
diàmetre exterior nominal del tub;
material i designació (PE 100);
sèrie SDR (SDR 11);
pressió nominal (PN 16);
interval aplicable de SDR de tubs per a fusió;
identificació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte;
ús previst (W: apte per al transport d’aigua de consum humà).
COLZE MANIPULAT DE POLIETILÈ:
Dimensions dels accessoris manipulats:
Dimensió
exterior
nominal
dn
Longitud
tubular
mínima
(mm)
110
150
160
150
225
150
315
250
355
300
450
300
560
350
630
350
La longitud tubular mínima és la longitud de la peça de l’extrem o extrems a soldar per termofusió.
Addicionalment a la informació de marcatge que s’especifica a l’apartat 11.2 de la norma UNE-EN
12201-3, ha d’incorporar, sobre una etiqueta, la informació següent:
temps de fusió/refredament
informació necessària per a efectuar la soldadura correctament
COLZE DE POLIETILÈ ELECTROSOLDABLE PER EMBOCADURA:
L’accessori ha de tenir una superfície llisa i sense defectes. No ha de tenir bombolles, cavitats,
esquerdes ni d'altres defectes d’una dimensió que pugui impedir la conformitat amb la norma UNE-EN
12201-3.
El compost de PE utilitzat per a la fabricació dels accessoris ha de ser conforme amb la norma UNE-EN
12201-1.
Ha de tenir embeguts en els seu cos els elements calefactors capaços de transformar l’energia
elèctrica en calor per a produir una unió per fusió amb un extrem mascle o un tub.
Els accessoris han de ser de color negre.
Les connexions elèctriques han d’estar dissenyades de tal manera que no sigui possible el contacte
directe amb les parts actives quan l’accessori es troba en el cicle de fusió, durant el muntatge.
El diàmetre de l’accessori en el fons de la unió no ha de ser superior al diàmetre de la entrada.
Dimensió de les embocadures per electrofusió:
Diàmetre nominal accessori
Profunditat mínima
de disseny
(mm)
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Profunditat
màxima
de disseny
Zona de
fusió
dn
Regulació
intensitat
Regulació
tensió
(mm)
(mm)
20
20
25
41
10
25
20
25
41
10
32
20
25
44
10
40
20
25
49
10
50
20
28
55
10
63
23
31
63
11
75
25
35
70
12
90
28
40
79
13
110
32
53
82
15
160
42
68
98
20
225
55
88
120
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26
315
89
115
150
39
355
99
127
164
42
450
122
155
195
51
560
147
188
235
61
630
161
209
255
67
El diàmetre interior mig de l’accessori de la zona de fusió no ha de ser inferior a dn.
El gruix de la paret de l’accessori en qualsevol punt ha de ser superior al gruix mínim de la paret
per al tub corresponent, en qualsevol punt de l’accessori situat a una distància superior a 2/3
de la profunditat de disseny des de qualsevol cara d’entrada a l’accessori, quan l’accessori i el
tub estan fabricats amb polietilè amb el mateix MRS (resistència mínima requerida).
Els accessoris han d’anar marcats de forma llegible i duradora amb la següent informació com a mínim,
d’acord amb el que s’especifica a l’apartat 11.2 de la norma UNE-EN 12201-3:
la referència a la norma europea EN 12201;
el nom o la marca del fabricant;
diàmetre exterior nominal del tub;
material i designació (PE 100);
sèrie SDR (SDR 11);
pressió nominal (PN 16);
interval aplicable de SDR de tubs per a fusió;
identificació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte;
ús previst (W: apte per al transport d’aigua de consum humà).
COLZE DE FOSA DÚCTIL PER A SISTEMES DE CANONADES DE POLIETILÈ:
El ràcord no ha de tenir defectes o irregularitats que perjudiquin el seu funcionament.
La reparació d'imperfeccions que no afectin tot el gruix de la paret, pot fer-se mitjançant soldadura
o d'altres procediments, sempre que estiguin garantits pel fabricant.
En les seccions circulars de les peces, l'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància
del diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret.
El recobriment exterior i el revestiment interior han de ser homogenis i continus a tota la superfície
i han d’estar ben adherits.
Facilitat de mecanització (duresa superficial): <= 250 Brinell
Resistència a tracció: >= 420 MPa
Allargament després del trencament: >= 5%
Gruix de la capa de recobriment epoxi: >= 150 micres
Gruix mínim de la paret del ràcord de fosa dúctil:
dn
Gruix mínim de la paret
(mm)
dn = 225
4
225 < dn = 315
5
315 < dn = 710
6
Els ràcords han de ser estancs a la pressió d’assaig admissible (PEA) de 16 bar.
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Màxima desviació angular admissible en les unions sotmeses a la pressió màxima admissible (PMA)
sense aparició de fuites:
dn
Unions frenades
63 = dn = 315
1,5°
315 < dn = 630
1,0°
Característiques dimensionals de les unions flexibles mecàniques frenades:
Diàmetre exterior
nominal tub
Diàmetre màxim
i mínim de
l’encaix
(mm)
Profunditat
mínima
encaix
(mm)
63
63,4 / 63,0
33
75
75,5 / 75,0
33
90
90,6 / 90,0
34
110
110,7 / 110,0
36
160
161,0 / 160,0
39
225
226,4 / 225,0
43
315
316,8 / 315,0
48
355
357,2 / 355,0
44
450
452,7 / 455,0
49
560
563,4 / 560,0
53
630
633,8 / 630,0
57
Els elements roscats que formen part de les unions cargolades d’aquests components han de complir
les normes següents:
Cargols: UNE-EN ISO 4016 (classe de qualitat 4.6)
Femelles: UNE-EN ISO 4034 (classe de qualitat 4)
Volanderes: UNE-EN ISO 7091
El material del cos del ràcord ha de ser fosa dúctil de qualitat EN-GJS-400-15 segons UNE-EN 1563.
El material de l’anell de contratracció ha de ser llautó.
El material dels junts d’estanquitat de cautxú ha de complir els requisits de la norma UNE-EN 681-1
per al tipus WA.
Els ràcords han d’anar marcats de forma llegible i duradora amb la següent informació com a mínim,
d’acord amb el que s’especifica a l’apartat 4.5 de la norma UNE-EN 12842:
la referència a la norma europea EN 12842;
el nom o la marca del fabricant;
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la
la
el
el
el

identificació de l’any de fabricació;
identificació com a fosa dúctil;
DN;
PN (ràting) de les brides, per als components embridats;
símbol PE.

COLZE DE LLAUTÓ PER A SISTEMES DE CANONADES DE POLIETILÈ:
El accessoris no ha de tenir defectes o irregularitats que perjudiquin el seu funcionament.
Les superfícies han d’estar lliures de rebaves i de bores esmolades.
El material ha de ser llautó dels tipus especificats en la norma UNE-EN 1254-3.
El material dels junts d’estanquitat de cautxú ha de complir els requisits de la norma UNE-EN 681-1
per al tipus WA.
Secció mínima de pas:
Diàmetre nominal
Relació de la secció de pas i la secció
mínima teòrica (%)
Per al suport intern
amb junt tòric
Per a l’accessori i el suport intern
sense junt tòric
20
30
50
25
35
55
32
45
60
40
55
65
50
60
70
63
60
70
En el cas d’accessoris amb extrems desiguals s’ha d’aplicar el diàmetre més petit per a determinar
la secció mínima de pas.
Gruix mínim de la paret dels accessoris metàl·lics estampats (en els punts de l’accessori indicats
en l’apartat 4.4.3 de la norma UNE-EN 1254-3):
Diàmetre nominal
Gruix mínim
(mm)
20
1,4
25
1,4
32
1,6
40
1,8
50
1,9
63
2,0
La temperatura i pressió màximes suportades han de ser com a mínim les del tub sobre el que es
connecten.
La femella de compressió ha de tenir una forma que permeti transmetre el parell de collament.
Tolerància d’alineament dels extrems de l’accessori: = 2°
Resistència al descincat (UNE-EN 1254-3): Ha de complir
Els accessoris han d’anar marcats de forma llegible i duradora amb la següent informació com a mínim,
d’acord amb el que s’especifica a l’apartat 7 de la norma UNE-EN 1254-3:
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el nom o la marca del fabricant;
si és possible es marcarà també el diàmetre nominal
si és possible es marcarà també el número de la norma EN 1254-3

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalats en capses amb les proteccions necessàries per a que no es malmetin els
revestiments ni la resta de components que formen part del ràcord.
Els accessoris de polietilè s’han de subministrar de forma individualitzada i dintre de borses de
plàstic.
L’embalatge ha de permetre la identificació del producte que conté sense necessitat d’obrir-lo.
Juntament amb els materials s’han d’adjuntar les instruccions necessàries per al seu muntatge.
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
COLZES DE POLIETILÈ PER A UNIÓ PER FUSIÓ A TOPALL I PER A ELECTROFUSIÓ:
UNE-EN 12201-3:2012+A1 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua
y saneamieto sin presión. Polietileno (PE). Parte 3: Accesorios.
ETM 115 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ACCESSORIS DE PE PER A MUNTATGE I REPARACIONS.
COLZE DE FOSA DÚCTIL PER A SISTEMES DE CANONADES DE POLIETILÈ:
ETM 105-3 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ACCESSORIS DE FOSA DÚCTIL I CONTRATRACCIÓ DE DIÀMETRE ÚNIC
PER A CANONADES DE POLIETILÈ I PVC (RESISTENTS A ESFORÇOS AXIALS).
UNE-EN 12842:2013 Rácores de fundición dúctil para sistemes de tuberías de PVC-U o PE. Requisitos
y métodos de ensayo.
COLZE DE LLAUTÓ:
ETM 120 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ENLLAÇOS MECÀNICS CONTRATRACCIÓ AMB FEMELLA DE COLLAMENT PER
A TUBS DE PE DN = 63
UNE-EN 1254-3:1999 Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 3: Accesorios de compresión para
tuberías de plástico.
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TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ

BFBD - ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A UNIONS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Ràcords i accessoris d’unió per a canalitzacions a pressió de polietilè aptes per al transport
d’aigua de consum humà des de DN 20 fins a DN 630.
S’han considerat els tipus de ràcords i unions següents:
Portabrides injectat de polietilè segons UNE-EN 12201-3, amb un extrem preparat per a
unió per termofusió (soldadura a topall) o unío al tub mitjançant maniguet electrosoldable i l’altre
acabat en una brida orientable PN16 segons UNE-EN 1092-1.
Portabrides manipulat de polietilè segons UNE-EN 12201-3, produït a partir de tub de
polietilè PE 100 SDR 11 d’acord amb UNE-EN 12201-2, amb un extrem preparat per a unió per termofusió
(soldadura a topall) amb el tub i components de polietilè que constitueixen la canonada i l’altre
acabat en una brida orientable PN16 segons UNE-EN 1092-1.
Maniguets de polietilè PE 100 segons UNE-EN 12201-3, amb elements calefactors integrats
per a una unió per electrofusió, amb els dos extrems preparats per a soldar per embocadura sobre
tubs de polietilè PE 100 SDR 11 d’acord amb UNE-EN 12201-2.
Acoblaments de fosa dúctil segons UNE-EN 12842:
Acoblament tipus brida-endoll, amb un extrem preparat per a unió flexible mecànica amb
resistència a tracció i l’altre extrem acabat en una brida PN16 segons UNE-EN 1092-2, amb les
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superfícies interior i exterior recobertes per una capa de 150 micres de gruix mínim de resines
epoxi aplicades per cataforesis.
Acoblament tipus maniguet, amb els dos extrems preparats per a unió flexible mecànica
amb resistència a tracció, amb les superfícies interior i exterior recobertes per una capa de 150
micres de gruix mínim de resines epoxi aplicades per cataforesis.
Acoblament tipus maniguet de dos sectors desmuntables, amb els dos extrems preparats
per a unió flexible mecànica resistent a tracció, amb les superfícies interior i exterior recobertes
per una capa de 150 micres de gruix mínim de resines epoxi aplicades per cataforesis.
Accessoris d’unió (enllaços i maniguets) de llautó segons UNE-EN 1254-3:
Accessoris amb els dos extrems preparats per a una unió mecànica per compressió (unió
resistent a la tracció) mitjançant femella de compressió i anell dentat de subjecció.
Accessoris amb un extrem preparat per a una unió mecànica per compressió (unió resistent
a la tracció) mitjançant femella de compressió i anell dentat de subjecció i l’altre extrem acabat
amb una rosca cilíndrica mascle o femella segons UNE-EN ISO 228-1.
CONDICIONS GENERALS:
Les superfícies de l’accessori en contacte permanent o temporal amb l’aigua destinada al consum
humà no han de contenir cap element soluble ni cap producte que pugui donar qualsevol sabor o olor
a l'aigua ni exerciran cap influència desfavorable sobre la qualitat de l’aigua potable.
PORTABRIDES DE POLIETILÈ PER A UNIÓ PER FUSIÓ A TOPALL:
L’accessori ha de tenir una superfície llisa i sense defectes. No ha de tenir bombolles, cavitats,
esquerdes ni d'altres defectes d’una dimensió que pugui impedir la conformitat amb la norma UNE-EN
12201-3.
El compost de PE utilitzat per a la fabricació dels accessoris ha de ser conforme amb la norma UNE-EN
12201-1.
Les característiques de color seran les del tub a partir del que es produeix l’accessori, que per
al cas d’accessoris utilitzats en xarxes de transport d’aigua de consum humà serà negre amb bandes
blaves.
Les característiques del material a partir del qual es produeix l’accessori han de ser les pròpies
del tub i han d’estar d’acord amb la norma UNE-EN 12201-2.
Les superfícies internes i externes de l’accessori després de la unió per fusió, examinades
visualment sense augments, han d’estar lliures de material fos fora dels límits de l’accessori.
La brida ha de ser del tipus PN16 segons la norma UNE-EN 1092-1.
Els accessoris han d’anar marcats de forma llegible i duradora amb la següent informació com a mínim,
d’acord amb el que s’especifica a l’apartat 11.2 de la norma UNE-EN 12201-3:
la referència a la norma europea EN 12201;
el nom o la marca del fabricant;
diàmetre exterior nominal del tub;
material i designació (PE 100);
sèrie SDR (SDR 11);
pressió nominal (PN 16);
interval aplicable de SDR de tubs per a fusió;
identificació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte;
ús previst (W: apte per al transport d’aigua de consum humà).
PORTABRIDES MANIPULAT DE POLIETILÈ:
Dimensions dels accessoris manipulats:
Dimensió
exterior
nominal
dn
Longitud
tubular
mínima
(mm)
110
150
160
150
225
150
315
250
355
300
450
300
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560
350
630
350
La longitud tubular mínima és la longitud de la peça de l’extrem o extrems a soldar per termofusió.
MANIGUETS DE POLIETILÈ ELECTROSOLDABLES PER EMBOCADURA:
L’accessori ha de tenir una superfície llisa i sense defectes. No ha de tenir bombolles, cavitats,
esquerdes ni d'altres defectes d’una dimensió que pugui impedir la conformitat amb la norma UNE-EN
12201-3.
El compost de PE utilitzat per a la fabricació dels accessoris ha de ser conforme amb la norma UNE-EN
12201-1.
Ha de tenir embeguts en els seu cos els elements calefactors capaços de transformar l’energia
elèctrica en calor per a produir una unió per fusió amb un extrem mascle o un tub.
Les connexions elèctriques han d’estar dissenyades de tal manera que no sigui possible el contacte
directe amb les parts actives quan l’accessori es troba en el cicle de fusió, durant el muntatge.
Els accessoris han de ser de color negre.
El diàmetre de l’accessori en el fons de la unió no ha de ser superior al diàmetre de la entrada.
Dimensió de les embocadures per electrofusió:
Diàmetre nominal accessori
Profunditat mínima
de disseny
(mm)
Profunditat
màxima
de disseny
Zona de
fusió
dn
Regulació
intensitat
Regulació
tensió
(mm)
(mm)
20
20
25
41
10
25
20
25
41
10
32
20
25
44
10
40
20
25
49
10
50
20
28
55
10
63
23
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31
63
11
75
25
35
70
12
90
28
40
79
13
110
32
53
82
15
160
42
68
98
20
225
55
88
120
26
315
89
115
150
39
355
99
127
164
42
450
122
155
195
51
560
147
188
235
61
630
161
209
255
67
El diàmetre interior mig de l’accessori de la zona de fusió no ha de ser inferior a dn.
El gruix de la paret de l’accessori en qualsevol punt ha de ser superior al gruix mínim de la paret
per al tub corresponent, en qualsevol punt de l’accessori situat a una distància superior a 2/3
de la profunditat de disseny des de qualsevol cara d’entrada a l’accessori, quan l’accessori i el
tub estan fabricats amb polietilè amb el mateix MRS (resistència mínima requerida).
Els accessoris han d’anar marcats de forma llegible i duradora amb la següent informació com a mínim,
d’acord amb el que s’especifica a l’apartat 11.2 de la norma UNE-EN 12201-3:
la referència a la norma europea EN 12201;
el nom o la marca del fabricant;
diàmetre exterior nominal del tub;
material i designació (PE 100);
sèrie SDR (SDR 11);
pressió nominal (PN 16);
interval aplicable de SDR de tubs per a fusió;
identificació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte;
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ús previst (W: apte per al transport d’aigua de consum humà).

ACOBLAMENTS DE FOSA DÚCTIL PER A SISTEMES DE CANONADES DE POLIETILÈ:
El ràcord no ha de tenir defectes o irregularitats que perjudiquin el seu funcionament.
La reparació d'imperfeccions que no afectin tot el gruix de la paret, pot fer-se mitjançant soldadura
o d'altres procediments, sempre que estiguin garantits pel fabricant.
En les seccions circulars de les peces, l'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància
del diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret.
El recobriment exterior i el revestiment interior han de ser homogenis i continus a tota la superfície
i han d’estar ben adherits.
Facilitat de mecanització (duresa superficial): <= 250 Brinell
Resistència a tracció: >= 420 MPa
Allargament després del trencament: >= 5%
Gruix de la capa de recobriment epoxi: >= 150 micres
Gruix mínim de la paret del ràcord de fosa dúctil:
dn
Gruix mínim de la paret
(mm)
dn = 225
4
225 < dn = 315
5
315 < dn = 710
6
Els ràcords han de ser estancs a la pressió d’assaig admissible (PEA) de 16 bar.
Màxima desviació angular admissible en les unions sotmeses a la pressió màxima admissible (PMA)
sense aparició de fuites:
dn
Unions frenades
63 = dn = 315
1,5°
315 < dn = 630
1,0°
Característiques dimensionals de les unions flexibles mecàniques frenades:
Diàmetre exterior
nominal tub
Diàmetre màxim
i mínim de
l’encaix
(mm)
Profunditat
mínima
encaix
(mm)
63
63,4 / 63,0
33
75
75,5 / 75,0
33
90
90,6 / 90,0
34
110
110,7 / 110,0
36
160
161,0 / 160,0
39
225
226,4 / 225,0
43
315
316,8 / 315,0
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48
355
357,2
44
450
452,7
49
560
563,4
53
630
633,8
57

/ 355,0
/ 455,0
/ 560,0
/ 630,0

Els elements roscats que formen part de les unions cargolades d’aquests components han de complir
les normes següents:
Cargols: UNE-EN ISO 4016 (classe de qualitat 4.6)
Femelles: UNE-EN ISO 4034 (classe de qualitat 4)
Volanderes: UNE-EN ISO 7091
El material del cos del ràcord ha de ser fosa dúctil de qualitat EN-GJS-400-15 segons UNE-EN 1563.
El material de l’anell de contratracció ha de ser llautó.
El material dels junts d’estanquitat de cautxú ha de complir els requisits de la norma UNE-EN 681-1
per al tipus WA.
Les brides han de ser del tipus PN16 segons la norma UNE-EN 1092-2.
En els collarins amb sortida roscada la rosca del capçal serà femella segons UNE-EN ISO 228-1.
Els ràcords han d’anar marcats de forma llegible i duradora amb la següent informació com a mínim,
d’acord amb el que s’especifica a l’apartat 4.5 de la norma UNE-EN 12842:
la referència a la norma europea EN 12842;
el nom o la marca del fabricant;
la identificació de l’any de fabricació;
la identificació com a fosa dúctil;
el DN;
el PN (ràting) de les brides, per als components embridats;
el símbol PE.
ACCESSORIS D’UNIÓ DE LLAUTÓ PER A SISTEMES DE CANONADES DE POLIETILÈ:
El accessoris no ha de tenir defectes o irregularitats que perjudiquin el seu funcionament.
Les superfícies han d’estar lliures de rebaves i de bores esmolades.
El material ha de ser llautó dels tipus especificats en la norma UNE-EN 1254-3.
El material dels junts d’estanquitat de cautxú ha de complir els requisits de la norma UNE-EN 681-1
per al tipus WA.
Secció mínima de pas:
Diàmetre nominal
Relació de la secció de pas i la secció
mínima teòrica (%)
Per al suport intern
amb junt tòric
Per a l’accessori i el suport intern
sense junt tòric
20
30
50
25
35
55
32
45
60
40
55
65
50
60
70
63
60
70
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En el cas d’accessoris amb extrems desiguals s’ha d’aplicar el diàmetre més petit per a determinar
la secció mínima de pas.
Gruix mínim de la paret dels accessoris metàl·lics estampats (en els punts de l’accessori indicats
en l’apartat 4.4.3 de la norma UNE-EN 1254-3):
Diàmetre nominal
Gruix mínim
(mm)
20
1,4
25
1,4
32
1,6
40
1,8
50
1,9
63
2,0
La temperatura i pressió màximes suportades han de ser com a mínim les del tub sobre el que es
connecten.
La femella de compressió ha de tenir una forma que permeti transmetre el parell de collament.
Tolerància d’alineament dels extrems de l’accessori: = 2°
Resistència al descincat (UNE-EN 1254-3): Ha de complir
Els accessoris han d’anar marcats de forma llegible i duradora amb la següent informació com a mínim,
d’acord amb el que s’especifica a l’apartat 7 de la norma UNE-EN 1254-3:
el nom o la marca del fabricant;
si és possible es marcarà també el diàmetre nominal
si és possible es marcarà també el número de la norma EN 1254-3
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalats en capses amb les proteccions necessàries per a que no es malmetin els
revestiments ni la resta de components que formen part del ràcord.
Els accessoris de polietilè s’han de subministrar de forma individualitzada i dintre de borses de
plàstic.
L’embalatge ha de permetre la identificació del producte que conté sense necessitat d’obrir-lo.
Juntament amb els materials s’han d’adjuntar les instruccions necessàries per al seu muntatge.
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
PORTABRIDES DE POLIETILÈ PER A UNIÓ PER FUSIÓ A TOPALL I MANIGUETS PER A ELECTROFUSIÓ PER EMBOCADURA:
UNE-EN 12201-3:2012+A1 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua
y saneamieto sin presión. Polietileno (PE). Parte 3: Accesorios.
ETM 115 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ACCESSORIS DE PE PER A MUNTATGE I REPARACIONS.
ELEMENTS D’UNIÓ DE FOSA DÚCTIL PER A SISTEMES DE CANONADES DE POLIETILÈ:
ETM 105-3 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ACCESSORIS DE FOSA DÚCTIL I CONTRATRACCIÓ DE DIÀMETRE ÚNIC
PER A CANONADES DE POLIETILÈ I PVC (RESISTENTS A ESFORÇOS AXIALS).
UNE-EN 12842:2013 Rácores de fundición dúctil para sistemes de tuberías de PVC-U o PE. Requisitos
y métodos de ensayo.
ELEMENTS D’UNIÓ DE LLAUTÓ:
ETM 120 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ENLLAÇOS MECÀNICS CONTRATRACCIÓ AMB FEMELLA DE COLLAMENT PER
A TUBS DE PE DN = 63
UNE-EN 1254-3:1999 Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 3: Accesorios de compresión para
tuberías de plástico.
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BF - TUBS I ACCESSORIS
BFY -

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS

BFYH- -

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETIL?

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFYH-0A3A.
Plec de condicions
1.- DEFINICI? I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt d'elements especials per a l'execuci? de conduccions.
S'han considerat els tipus seg?ents:
- Per a tubs (materials per a la uni? entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per a?llaments t?rmics (material per a la uni? i subjecci?, cintes adhesives, etc.)
CARACTER?STIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els di?metres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer
disminuir les caracter?stiques pr?pies del conjunt de la instal?laci? en cap de les seves
aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albar? de lliurament han de constar les caracter?stiques d'identificaci?
seg?ents:
- Material
- Tipus
- Di?metres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necess?ries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funci? dels fluids que transportin.

____________________________________________________________________________

BF - TUBS I ACCESSORIS
BFZ -

ELEMENTS ESPECIALS PER A TUBS

BFZR - CARGOLS PER A BRIDES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFZRU134.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Pàgina: 98

CARRER DEL MIG

Aquest plec de condicions tècniques és vàlid per a elements de fixació mitjançant dispositius
roscats, d’accionament exterior hexagonal, i els seus accessoris.
S'han considerat els elements següents:
Cargols d’acer de cap hexagonal i rosca mètrica, segons UNE-EN ISO 4014
Femelles d’acer de cap hexagonals i rosca mètrica, segons UNE-EN ISO 4032
Volanderes planes d’acer, sense bisell, segons UNE-EN ISO 7089
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i el recobriment de protecció contra la corrosió dels cargols, femelles i volanderes
han de ser compatibles entre sí.
No s’han de barrejar materials i recobriments protectors diferents per a evitar que es produeixi
corrosió galvànica.
CARGOLS DE CAP HEXAGONAL
El material ha de ser acer al carboni amb o sense addició de bor, manganès o crom i amb tractament
tèrmic de trempat i revingut.
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.
Els límits admissibles per als defectes superficials han de ser els especificats a la norma ISO
6157-1.
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines.
El perfil i geometria de la rosca ha de complir les especificacions de les normes ISO 724 i ISO
965-1.
Les característiques mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN-ISO 898-1.
La classe de tolerància de la rosca, prèvia a l’aplicació del revestiment ha de ser 6g.
La classe de qualitat ha de ser 8.8 segons UNE-EN-ISO 898-1.
Resistència a la tracció:
d =< 16 mm: 800 MPa
d > 16 mm: 830 MPa
Límit elàstic mínim convencional:
d =< 16 mm: 640 MPa
d > 16 mm: 660 MPa
Duresa superficial (escala Brinell):
mínima
d =< 16 mm: 245 HB
d > 16 mm: 250 HB
màxima
d =< 16 mm: 320 HB
d > 16 mm: 355 HB
Ha de portar un recobriment de protecció contra la corrosió de capa fina no electrolítica a base
de laminites de zinc i alumini, lliure de crom, de base aquosa.
El recobriment de protecció contra la corrosió ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions
i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.
En el cap del cargol hi ha d’anar marcada la següent informació:
Marca o identificació del fabricant
Símbol de la classe de qualitat
FEMELLES HEXAGONALS
El material ha de ser acer al carboni amb o sense tractament tèrmic de trempat i revingut.
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.
Els límits admissibles per als defectes superficials han de ser els especificats a la norma ISO
6157-2.
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines.
El perfil i geometria de la rosca ha de complir a les especificacions de les normes ISO 724 i ISO
965-1.
Les característiques mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN-ISO 898-2.
La classe de tolerància de la rosca, prèvia a l’aplicació del revestiment ha de ser 6H.
La classe de qualitat ha de ser 8 segons UNE-EN-ISO 898-2.
Esforç màxim sota càrrega de proba sense que s’arrenquin els fils de la rosca:
superior a M4 i inferior o igual a M7: 810 MPa
superior a M7 i inferior o igual a M10: 830 MPa
superior a M10 i inferior o igual a M16: 840 MPa
superior a M16: 920 MPa
Duresa superficial (escala Vickers):
superior a M4 i inferior o igual a M16: 188 =< HV =< 302 (Acer no trempat ni revingut)
superior a M16: 233 =< HV =< 353 (Acer trempat ni revingut)
Ha de portar un recobriment de protecció contra la corrosió de capa fina no electrolítica a base
de laminites de zinc i alumini, lliure de crom, de base aquosa.
El recobriment de protecció contra la corrosió ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions
i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.
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Sobre alguna de les cares de la femella hi ha d’anar marcada la següent informació:
Marca o identificació del fabricant
Símbol de la classe de qualitat
VOLANDERES PLANES
El material ha de ser acer al carboni amb o sense tractament tèrmic de trempat i revingut.
Les característiques mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN-ISO 887.
La classe de qualitat ha de ser 8 segons UNE-EN-ISO 887.
Duresa superficial (escala Vickers):
Per a cargols de qualitat =< 8.8 i femelles de qualitat =< 8: 200 HV
Per a cargols de qualitat =< 10.9 i femelles de qualitat =< 10: 300 HV
Les volanderes no han de presentar irregularitats o defectes perjudicials. En cap zona de la
volandera es poden apreciar rebaves.
Ha de portar un recobriment de protecció contra la corrosió de capa fina no electrolítica a base
de laminites de zinc i alumini, lliure de crom, de base aquosa.
El recobriment de protecció contra la corrosió ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions
i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats en capses.
La capsa ha de portar en la part exterior i en lloc visible la següent informació:
Marca o identificació del fabricant
Referència a la norma del producte
Designació normalitzada de l’element
Símbol de la classe de qualitat
Número de lot de fabricació
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
CARGOLS DE CAP HEXAGONAL
* UNE-EN ISO 4014:2011 Elementos de fijación. Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clases
A y B.
FEMELLES HEXAGONALS
* UNE-EN ISO 4032: 2013 Tuercas hexagonales normales, tipo 1. Productos de clases A y B.
VOLANDERES PLANES
* UNE-EN ISO 7089: 2000 Arandelas planas. Serie normal. Productos de clases A y B.

____________________________________________________________________________

BF - TUBS I ACCESSORIS
BFZ -

ELEMENTS ESPECIALS PER A TUBS

BFZS - JUNTS D'ESTANQUITAT PER A BRIDES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFZSU150.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aquest plec de condicions tècniques és vàlid per als junts de material sintètic que s’interposen
entre les dues cares de les unions embridades dels elements que conformen una xarxa d’abastament
d’aigua a pressió apta per al consum humà.
Pàgina: 100

CARRER DEL MIG

S'han considerat els elements següents:
Junts plans de cautxú vulcanitzat per a aplicacions estàtiques segons UNE-EN 681-1.
Junts plans de copolímer de polietilè modificat per a aplicacions estàtiques
CONDICIONS GENERALS
El material dels junts en contacte temporal o permanent amb l’aigua no ha d’afectar adversament
a la qualitat del aigua apta per al consum humà en les condicions d’ús.
Els materials han d'estar lliures de qualsevol substància que pugui tenir un efecte perjudicial
sobre el transport de fluids, sobre la vida del junt, o sobre la canonada o el muntatge.
Les característiques dimensionals i toleràncies han de complir les especificacions de la norma
UNE-EN 1514 en alguna de les seves parts.
Els junts han de ser del tipus FF segons UNE-EN 1514.
Els junts han de ser per a brides planes de pressió nominal PN16 segons UNE-EN 1092-1 o DIN 2502.
Han d’estar lliures de defectes i imperfeccions que puguin alterar la seva funció.
Les imperfeccions superficials en zones del junt implicades en la funció d’estanquitat,
tal i com es descriuen en la norma ISO 9691:1992, es consideraran defectes.
Les imperfeccions superficials en zones del junt no implicades en la funció
d’estanquitat, tal i com es descriuen en la norma ISO 9691:1992, no es consideraran defectes.
JUNTS PLANS DE CAUTXÚ VULCANITZAT
El junt correspondrà al tipus WA (subministrament d’aigua potable freda fins a 50°C) segons UNE-EN
681-1.
Categoria de duresa (segons ISO 48): IRHD 70 ± 5
Resistència a la tracció: => 9 MPa
Allargament a la ruptura: => 200%
Deformació romanent per compressió:
72 h a 23°C: =< 15%
24 h a 70°C: =< 20%
72 h a -10°C: =< 50%
Envelliment en aire (7 dies a 70°C):
Màxim canvi de duresa: +8 / -5 IRHD
Màxim canvi en la resistència a la tracció: -20%
Màxim canvi en l’allargament a la ruptura: +10 / -30%
Màxima relaxació d’esforços:
7 dies a 23°C: 16%
100 dies a 23°C: 23%
Màxim canvi de volum en aigua:
7 dies a 70°C: +8 / -1 %
Resistència a l’ozó: Sense esquerdes a simple vista
Cada junt ha d’anar marcat sobre el mateix junt o bé sobre l’embalatge quan no sigui possible el
marcatge sobre el junt, de manera clara i duradora, amb les dades següents, sense que el marcatge
alteri les propietats de segellat:
Mida nominal
Identificació del fabricant
El número de la norma amb el tipus d’aplicació i la categoria de duresa (per exemple:
EN 681-1/WA/70)
El trimestre i any de fabricació
La resistència a baixes temperatures (L), si s’escau (per exemple: WAL)
L’abreviatura del tipus de cautxú segons ISO 1629 (per exemple: EPDM o NBR)
JUNTS PLANS DE COPOLIMER DE POLIETILÈ
Categoria de duresa (segons ISO 48): IRHD 95 ± 5
Resistència a la tracció: => 5 MPa
Allargament a la ruptura: => 300%
Deformació romanent per compressió:
72 h a 23°C: =< 25%
24 h a 70°C: =< 40%
72 h a -10°C: =< 65%
Envelliment en aire (7 dies a 70°C):
Màxim canvi de duresa: ± 5 IRHD
Màxim canvi en la resistència a la tracció: ± 10%
Màxim canvi en l’allargament a la ruptura: ± 15%
Màxima relaxació d’esforços:
7 dies a 23°C: 24%
100 dies a 23°C: 35%
Màxim canvi de volum en aigua:
7 dies a 70°C: +8 / -1 %
Resistència a l’ozó: Sense esquerdes a simple vista
Cada junt ha d’anar marcat sobre el mateix junt o bé sobre l’embalatge quan no sigui possible el
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marcatge sobre el junt, de manera clara i duradora, amb les dades següents, sense que el marcatge
alteri les propietats de segellat:
Mida nominal
Identificació del fabricant
El trimestre i any de fabricació
L’abreviatura del tipus d’elastòmer termoplàstic
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats en capses.
La capsa ha de portar, en la part exterior, una identificació clara del producte que conté.
Emmagatzematge:
En llocs protegits de la pluja i la humitat i molt particularment de la radiació solar
intensa o bé de fonts de llum artificial amb una elevada radiació ultra violeta.
No poden estar emmagatzemats en sales on hi hagi fonts d’ozó
Mentre estiguin emmagatzemats s’han de mantenir en posició relaxada, lliures de tensió,
compressió o qualsevol altra deformació. Per exemple, no poden estar suspesos per cap part de la
seva circumferència
El lloc d’emmagatzematge s’ha de mantenir net.
Temperatura d’emmagatzematge: Per sota de 25°C i preferentment per sota de 15°C
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 1514-1:1997 Bridas y sus complementos. Medidas de las juntas para bridas designadas por
la PN. Parte 1: Juntas planas no metálicas con o sin insertos.
* UNE-EN 1514-4:1997 Bridas y sus complementos. Medidas de las juntas para bridas designadas por
la PN. Parte 4: Juntas metálicas onduladas, planas o estriadas y juntas metaloplásticas para bridas
de acero.
JUNTS PLANS DE CAUTXÚ VULCANITZAT
UNE-EN 681-1:1996 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad
de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado.
UNE-EN 681-1/AC:2002 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad
de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado.
UNE-EN 681-1/A1:1999 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad
de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado.
UNE-EN 681-1/A2:2002 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad
de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado.
UNE-EN 681-1/A3:2006 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad
de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado.

____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG1 BG16- -

CAIXES I ARMARIS
CAIXA GENERAL DE PROTECCI?

Plec de condicions
1.- DEFINICI? I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Caixes generals de protecci? de poli?ster refor?at, segons esquemes UNESA.
CARACTER?STIQUES GENERALS:
Ha d'allotjar els elements de protecci? de les l?nies repartidores.
El poli?ster ha d'anar refor?at amb fibra de vidre.
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.
Ha de portar muntades tres bases portafusibles (UNE 21-103) i un seccionador de neutre.
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Ha de portar borns d'entrada i sortida per a la connexi? directa de les fases i del neutre.
La caixa ha de tenir un sistema d'entrada i sortida per als conductors.
Ha de portar un m?nim de quatre orificis per a fixar-lo.
La caixa ha de tenir un sistema de ventilaci?.
El tancament de la caixa s'ha de fer mitjan?ant un cargol triangular i ha de ser precintable.
Grau de protecci? (UNE 20-324):
- Instal?lacions interiors: >= IP-417
- Instal?lacions exteriors: >= IP-437
Rigidesa diel?ctrica: >= 375 kV
Classe t?rmica (UNE 21-305): A
L'esquema d'instal?laci? ha de seguir les normes UNESA.
Resist?ncia a la flama (UNE-EN 60707): Autoextingible
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripci? de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necess?ria subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrot?cnico de Baja
Tensi?n. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI?
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI?:
La C.G.P. ha de portar una placa on s'indiqui de forma indeleble i ben visible les dades seg?ents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus
- Tensi? nominal d'alimentaci?
- Intensitat nominal
- Anagrama UNESA
- Grau de protecci?
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar s?n les seg?ents:
- Sol?licitar del fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentaci? amb
els equips i verificar l'adequaci? als requisits del projecte i la Companyia Subministradora.
- Controlar del fabricant la generaci? d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per
a la construcci?.
- Control de la documentaci? t?cnica subministrada.
- Control final d'identificaci? de material i lloc d'empla?ament
- Verificar dimensions de la caixa general de protecci?, classe i calibre dels fusibles, precintes
i homologacions.
- Verificar les mides on s'allotgen la caixa general de protecci? aix? com centralitzaci? de
comptadors o equip de protecci? i mesura.
- Realitzaci? i emissi? d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- Es comprovar? la totalitat dels materials.
INTERPRETACI? DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podr? ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

____________________________________________________________________________
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BG2 -

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG2Q- -

TUB FLEXIBLE PER A PROTECCI? DE CONDUCTORS EL?CTRICS DE MATERIAL PL?STIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG2Q-1KTO.
Plec de condicions
1.- DEFINICI? I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Tub flexible no met?l?lic de fins a 250 mm de di?metre nominal.
Es consideraran els seg?ents 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'hal?gens
- Tubs de polipropil?
- Tubs de polietil? de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior
CARACTER?STIQUES GENERALS:
Han d'estar dissenyats i constru?ts de manera que les seves caracter?stiques en ?s normal siguin
segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malb? els conductors
o ferir a instal?ladors o usuaris.
El di?metre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en mil?metres.
El di?metre interior m?nim 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 CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripci? de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necess?ria subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrot?cnico de Baja
Tensi?n. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducci?n de cables. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protecci?n de conductores. Di?metros exteriores de los tubos para
instalaciones el?ctricas y roscas para tubos y accesorios.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI?
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI?:
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificaci? 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, s?n les seg?ents:
- Sol?licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequaci? als
requisits del projecte.
- Control de la documentaci? t?cnica subministrada
- Control d'identificaci? dels materials i lloc d'empla?ament (al?ada, dist?ncies, capacitat)
- Realitzaci? i emissi? d'informes amb resultats dels assaigs
- Assaigs:
- Propagaci? de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
- Instal?laci? i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
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- Verificaci? 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 recepci? dels materials, verificant tot el tra?at de la instal?laci?
de safates i aleat?riament un tub de cada mida instal?lat a obra ja sigui r?gid, flexible o soterrat.
INTERPRETACI? DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Segons criteri de la DF, podr? 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 s?n les seg?ents:
- En cada subministrament:
- Inspecci? visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'uni?.
- Comprovaci? de les dades de subministrament exigides (marques, albar? o etiquetes).
- Recepci? del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.
- Comprovaci? dimensional (3 mostres).
- Per a cada tub de les mateixes caracter?stiques, es realitzaran els seg?ents assaigs (UNE EN
50086-1):
- Resist?ncia a compressi?
- Impacte
- Assaig de corbat
- Resist?ncia a la propagaci? de la flama
- Resist?ncia al calor
- Grau de protecci?
- Resist?ncia a l'atac qu?mic
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un pa?s de
l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepci?. La DF ha de sol?licitar, en
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de
producci? 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.
INTERPRETACI? 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 inspecci? visual o les
comprovacions geom?triques.
Es compliran les condicions dels assaigs d'identificaci? segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE EN
50086-2-4.

____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG3 BG32- -

CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
CABLE D'ALUMINI DE 0,6/1 KV

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG32-079C,BG32-078Y.
Plec de condicions
1.- DEFINICI? I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Cable el?ctric destinat a sistemes de distribuci? en tensi? baixa i instalacions en general, serveis
fixes, de tensi? assignada 0,6/1 kV, amb conductor d'alumini.
S'han considerat els tipus seg?ents:
- Cable unipolar de designaci? AL RV, construcci? segons norma UNE-HD 603-5N, amb una classificaci?
de resist?ncia al foc Eca segons UNE-EN 50575.
- Cable bipolar o tetrapolar trenat en feix de designaci? AL RZ, construcci? segons norma UNE 21030-1,
amb una classificaci? de resist?ncia al foc Fca segons UNE-EN 50575.
- Cable unipolar de designaci?n AL RZ1 (AS), construcci? segons norma UNE 21123-4, amb una
classificaci? de resist?ncia al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575.
CARACTER?STIQUES GENERALS:
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En el cas de que el material s'utilitzi en obra p?blica, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Uni? Europea o de l'Associaci? Europea de Lliure Canvi.
Tamb? en aquest cas, es procurar? que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecol?gica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o b? altres distintius de la Comunitat Europea.
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superf?cie.
Ha de ser resistent a l'abrasi?.
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar f?cilment sense produir danys a l'a?llament.
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta ?nica) ha de ser raonablement
cil?ndrica.
L'a?llament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superf?cie.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar f?cilment sense produir danys al conductor.
CABLES DE DESIGNACI? AL RV 0,6/1 kV
Caracter?stiques de reacci? al foc:
- Material lliure d'hal?gens segons UNE-EN 60754-1
- Propagaci? de la flama (UNE-EN 60332-1-2): No propagador de la flama
El conductor ha de ser d'alumini segons UNE-HD 603-1.
L'a?llament ha de ser de polietil? reticulat del tipus DIX 3 segons la norma UNE-HD 603-1.
La coberta ha de ser de color negre i ha d'estar feta de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18
segons la norma UNE-HD 603-1.
CABLES DE DESIGNACI? AL RZ 0,6/1 kV
La coberta a?llant ha de ser de polietil? reticulat del tipus TIX3 segons UNE 21030-1.
El conductor ha de ser d'alumini r?gid de clase 2 segons UNE-EN 60228.
El conductor neutre fiador ha de ser d'un aliatge d'alumini, silici i magnesi segons la UNE-EN 50183.
CABLES DE DESIGNACI? AL RZ1 (AS)
Caracter?stiques de reacci? al foc:
- Material lliure d'halogens segons UNE-EN 60754-2
- Propagaci? de la flama (UNE-EN 60332-1-2): No propagador de la flama
- Propagaci? de l'incendi (UNE-EN 50399): No propagador de l'incendi
- Emissi? de fums opacs (UNE-EN 61034-2): Baixa emissi? de fums opacs
- Emissi? de fums corrosius (UNE-EN 60754-2): Baixa emissi? de fums corrosius
L'a?llament ha de ser de polietil? reticulat tipus DIX 3 segons UNE-HD 603-1.
La coberta ha de ser de poliolefina tipus DMZ-E segons UNE 21123-4.
El conductor ha de ser d'alumini r?gid clase 2 segons UNE 60228.
Els colors v?lids per a l'a?llament s?n (UNE 21089-1):
- Cables unipolars:
- Com a conductor de fase: Marr?, negre o gris
- Com a conductor neutre: Blau
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd
- Cables bipolars: Blau i marr?
- Cables tripolars:
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marr?, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra: Fase: Negre, marr? i gris
- Cables tetrapolars:
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marr?, negre i gris, Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra: Fase: Marr?, negre i gris, Neutre: Blau
- Cables pentapolars: Fase: Marr?, negre i gris, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
Gruix de l'a?llant del conductor (UNE 21123-4):
+----------------------------------------------+
?Secci? (mm2) ? 25 ? 50 ? 95 ? 150 ? 240 ?
?-------------?------?------? -----?-----?-----?
?Gruix (mm)
? 0,9 ? 1,0 ? 1,1 ? 1,4 ? 1,7 ?
+----------------------------------------------+
La coberta ha de ser de material adequat a la temperatura m?xima del conductor. Ha de consistir
en poliolefina i ha de correspondre al tipus DMZ-E segons UNE 21123-4.
Ha de ser de color verd.
Gruix de la coberta protectora:
+-----------------------------------------------------+
?
Secci?
?
Gruix de la coberta segons
?
?
(mm2)
?
el nombre de conductors (mm)
?
?-------------?-------?-------?-------?-------?-------?
?
?
1
?
2
?
3
?
4
?
5
?
?-------------?-------?-------?-------?-------?-------?
?
1,5 a 35 ? 1,4 ? 1,8 ? 1,8 ? 1,8 ? 1,8 ?
?-------------?-------?-------?-------?-------?-------?
?
50
? 1,4 ? 1,8 ? 1,8 ? 1,9 ? 2,0 ?
?-------------?-------?-------?-------?-------?-------?
?
70
? 1,4 ? 1,8 ? 1,9 ? 2,0 ? 2,1 ?
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?-------------?-------?-------?-------?-------?-------?
?
95
? 1,5 ? 2,0 ? 2,0 ? 2,1 ? 2,3 ?
?-------------?-------?-------?-------?-------?-------?
?
120
? 1,5 ? 2,1 ? 2,1 ? 2,3 ? 2,4 ?
?-------------?-------?-------?-------?-------?-------?
?
150
? 1,6 ? 2,2 ? 2,3 ? 2,4 ? 2,6 ?
?-------------?-------?-------?-------?-------?-------?
?
185
? 1,6 ? 2,3 ? 2,4 ? 2,6 ? 2,8 ?
?-------------?-------?-------?-------?-------?-------?
?
240
? 1,7 ? 2,5 ? 2,6 ? 2,8 ? 3,0 ?
?-------------?-------?-------?-------?-------?-------?
?
300
? 1,8 ?
? 2,8 ? 3,0 ? 3,2 ?
+-----------------------------------------------------+
Els conductors han d'anar marcats segons la norma UNE 21089-1.
Temperatura de l'a?llament en servei normal: <= 90?C
Temperatura de l'a?llament en curtcircuit (5 s m?x): <= 250?C
Tensi? m?xima admissible (c.a.):
- Entre conductors a?llats: 1 kV
- Entre conductors a?llats i terra: 0,6 kV
Tensi? assignada m?xima respecte a terra en xarxes de c.c.: 1.8 kV
Toler?ncies:
- Gruix de l'a?llament (UNE-HD 603-1): >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor especificat)
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripci? de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necess?ria subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrot?cnico de Baja
Tensi?n. REBT 2002.
UNE-EN 50575:2015 Cables de energ?a, control y comunicaci?n. Cables para aplicaciones generales
en construcciones sujetos a requisitos de reacci?n al fuego.
UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energ?a, control y comunicaci?n. Cables para aplicaciones
generales en construcciones sujetos a requisitos de reacci?n al fuego.
UNE-HD 603-1:2007 Cables de distribuci?n de tensi?n asignada 0,6/1 kV. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados.
CABLES DE DESIGNACI? AL RV 0,6/1 kV
UNE-HD 603-5N:2007/1M:2017 Cables de distribuci?n de tensi?n asignada 0,6/1 kV. Parte 5: Cables
con aislamiento de XLPE, sin armadura. Secci?n N: Cables sin conductor conc?ntrico y con cubierta
de PVC (Tipo 5N).
CABLES DE DESIGNACI? AL RZ 0,6/1 kV
UNE 21030-1:2014 Conductores aislados, cableados en haz, de tensi?n asignada 0,6/1 kV, para l?neas
de distribuci?n, acometidas y usos an?logos. Parte 1: Conductores de aluminio.
CABLES DE DESIGNACI? AL RZ1 (AS)
UNE 21123-4:2017 Cables el?ctricos de utilizaci?n industrial de tensi?n asignada 0,6/1 kV. Parte
4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI?
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI?:
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades seg?ents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de conductor
- Secci? nominal
- Les dues ?ltimes xifres de l'any de fabricaci?.
- Dist?ncia entre el final d'una marca i el principi de la seg?ent <= 30 cm.
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OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar s?n les seg?ents:
- Sol?licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves.
- Control de la documentaci? t?cnica subministrada.
- Verificar l'adequaci? dels conductors als requisits dels projecte
- Control final d'identificaci?
- Realitzaci? i emissi? d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica
en la taula d'assaigs i de quantificaci? dels mateixos.
- Assaigs:
- Rigidesa diel?ctrica (REBT)
- Resist?ncia d'a?llament (REBT)
- Resist?ncia el?ctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)
- Control dimensional (Documentaci? del fabricant)
- Extinci? de flama (UNE-EN 50266)
- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)
- Despreniment d'hal?gens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)
A la seg?ent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran
exigibles segons criteri de la DF quan les exig?ncies del lloc ho determini i les caracter?stiques
dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.
- Rigidesa diel?ctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Resist?ncia d'a?llament: 100% (exigit al fabricant)
- Resist?ncia el?ctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Extinci? de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*)
(exigit a recepci?)
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit
a recepci?)
- Despreniment d'hal?gens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus
(*) (exigit a recepci?)
Per tipus s'ent?n aquells conductors amb caracter?stiques iguals.
Els assaigs exigits a recepci? podran ?sser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una
supervisi? per part de la DF o empresa especialitzada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Per a la realitzaci? dels assaigs, s'escollir? aleat?riament una bovina del lot d'entrega, a excepci?
dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.
INTERPRETACI? DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es realitzar? un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podr?
?sser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.

____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL?LACIONS EL?CTRIQUES
BGW2- -

PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CAIXES

Plec de condicions
1.- DEFINICI? I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris.
CARACTER?STIQUES GENERALS:
El material i les seves caracter?stiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o
centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albar? de lliurament han de constar les caracter?stiques d'identificaci?
seg?ents:
- Material
- Tipus
- Di?metres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o
centralitzacions de comptadors.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

BN - VÀLVULES I CARRETS DE DESMUNTATGE
BN1 -

VÀLVULES DE COMPORTA

BN12 - VÀLVULES DE COMPORTA METÀL·LIQUES, MANUALS, AMB BRIDES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BN12U152.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vàlvules de comporta d’accionament manual aptes per a canalitzacions de transport d’aigua de consum
humà, amb unió embridada des de DN 50 fins a DN 300 i de 16 bar de pressió nominal.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La vàlvula no ha de tenir defectes o irregularitats que perjudiquin el seu funcionament.
Ha d'estar formada per:
Cos i tapa d’una sola peça, de fosa nodular de qualitat mínima EN-GJS-500-7 segons UNE-EN
1563, amb recobriment interior i exterior de resina epoxi segons UNE-EN 14901
Sistema de tancament en forma de comporta, de desplaçament vertical i accionament per
volant, de fosa nodular de qualitat mínima EN-GJS-500-7 segons UNE-EN 1563, amb recobriment d’EPDM
segons UNE-EN 681-1
Eix d’acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) segons UNE-EN 10088-1
Femella de maniobra de llautó (aliatge CW617N o equivalent) segons UNE-EN 12615, o de
bronze
Junta tòrica d’elastòmer: EPDM, NBR o SBR segons UNE-EN 681
El cos i la tapa no han de tenir seients d’estanquitat afegits ni cap tipus de mecanització.
Han de permetre el correcte moviment vertical de la comporta evitant el desplaçament horitzontal
de la mateixa i han de garantir una estanquitat total.
El cos ha de tenir una base de recolzament.
Quan la comporta estigui en posició oberta no s’han de produir vibracions.
L’eix de maniobra ha d’estar fabricat d’una peça i el pas de rosca ha de ser entre 5 i 6 mm.
No s’ha de desplaçar durant la maniobra.
Les brides han de ser del tipus PN16 segons la norma UNE-EN 1092-2.
El revestiment interior no ha de contenir cap element soluble ni cap producte que pugui donar
qualsevol sabor o olor a l'aigua.
El recobriment exterior i el revestiment interior han de ser homogenis i continus a tota la superfície
i han d’estar ben adherits.
Gruix de la capa de revestiment de resina epoxi: >= 250 micres
Distància entre cares:
Segons la UNE-EN 558: Embridat sèrie bàsica 14 (curta)
Segons la ISO 5752: Sèrie F4
Cada vàlvula anirà marcada sobre el seu cos o sobre una placa de marcatge, amb la següent informació
mínima, segons UNE-EN 19 o ISO 5209:
Diàmetre nominal (DN)
Pressió nominal (PN)
Material
Nom o marca del fabricant
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en caixes amb les proteccions necessàries per a que no es malmetin els
revestiments ni la resta de components que formen part de la vàlvula.
L’embalatge ha de permetre la identificació del producte que conté sense necessitat d’obrir-lo.
Juntament amb els materials s’han d’adjuntar les instruccions necessàries per al seu muntatge.
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
ETM-130-01A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. VÁLVULAS DE COMPUERTA UNIÓN EMBRIDADA. Uso general.

____________________________________________________________________________

BN - VÀLVULES I CARRETS DE DESMUNTATGE
BNZ -

ELEMENTS AUXILIARS PER A VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

BNZR - ELEMENTS AUXILIARS PER A VÀLVULES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BNZRU300.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements auxiliars per a la maniobra o accionament de vàlvules.
S’han considerat els elements següents:
Got o caputxó
Conjunt de maniobra telescòpic o de llargària fixa
Volant de maniobra
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de
ser compatibles amb les de la vàlvula, i no han de fer disminuir les d'aquesta en cap de les seves
aplicacions.
L’element no ha de tenir defectes o irregularitats que perjudiquin el seu funcionament.
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.
Ha de ser resistent a la corrosió.
Únicament seran vàlids els elements auxiliars subministrats pel fabricant o els expressament
aprovats per aquest.
El mecanisme d’obertura i tancament de la vàlvula ha de ser suficient per a generar el par necessari
per a la maniobra en les condicions d’ús.
Materials:
Volant i caputxó: de fosa nodular segons UNE-EN 1563 o d’acer estampat segons UNE-EN
10020 amb revestiment de resina epòxi (250 micres)
Conjunt de maniobra: eix d’acer amb un tractament superficial de galvanitzat o zincat
i tub protector de polietilè
A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
Material
Tipus
Diàmetre, en el seu cas
VOLANT DE MANIOBRA:
La dimensió mínima del volant s’ha de determinar d’acord amb la norma UNE-EN 12570.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: Embalats en caixes amb les proteccions necessàries per a que no es malmetin els
revestiments ni la resta de components que formen part de l’element.
L’embalatge ha de permetre la identificació del producte que conté sense necessitat d’obrir-lo.
Juntament amb els materials s’han d’adjuntar les instruccions necessàries per al seu muntatge.
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
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

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

ARBRES I PLANTES

BR4J - ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (SYZGIUM A ZOYSIA)
BR4J7- -

TRACHELOSPERMUM

Plec de condicions
1.- DEFINICI? I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Esp?cies vegetals subministrades a peu d'obra.
S'han considerat els tipus seg?ents:
- Arbres planifolis
- Con?feres i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament seg?ents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
CONDICIONS GENERALS:
L'esp?cie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en
empreses de reconeguda solv?ncia.
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relaci? al g?nere o esp?cie a qu?
pertanyin, i si es el cas tamb? respecte al cultivar.
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'esp?cie o cultivar, edat
i localitzaci?.
Han d'haver rebut una adequada formaci? (poda, retall, pin?ament, asprada, etc).
La qualitat de la part a?ria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2
de la norma NTJ 07A.
La qualitat de la part subterr?nia de les plantes ha de complir les especificacions de l'article
4.4.3 de la norma NTJ 07A.
L'esp?cie vegetal ha de complir la legislaci? vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que
fa al control d'organismes nocius de quarantena, aix? com d'altres plagues i malalties que puguin
afectar la qualitat i valor d'utilitzaci? del material vegetal.
Les esp?cies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari.
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part a?ria o radical, ni s?mptomes d'haver-los
patit anteriorment.
Quan el subministrament ?s amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la
cap?ada aclarida, per? no podada excessivament, amb un equilibri entre la part a?ria i la part
subterr?nia. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es
recomanable que hi hagin arrels seccionades de di?metre superior a 3 cm en els arbres, o superiors
a 2 cm en els arbusts.
Quan el subministrament ?s en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra
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adequat per a l'esp?cie 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'al?ada, di?metre del tronc, mida del pa de terra o mida del
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificaci? d'aquestes dades s'ha de fer d'acord
amb les indicacions de la norma NTJ 07A.
CON?FERES I RESINOSES:
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificaci? i la frondositat pr?pies de la seva
esp?cie i mida.
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.
L'al??ria correspon a la dist?ncia des del coll de l'arrel fins a la part m?s distant al mateix.
El fullatge ha de tenir el color t?pic de l'esp?cie-varietat, segons l'?poca.
Les con?feres han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'h?bit de creixement de
l'esp?cie-varietat.
ARBRES PLANIFOLIS:
La circumfer?ncia correspon al per?metre mesurat a un metre del coll de l'arrel.
Per als arbres de tronc m?ltiple, el per?metre total es la suma dels per?metres individuals.
Quan el subministrament ?s en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra
adequat per a l'esp?cie i mida de l'arbre.
Al?aria del pa de terra:
- Arbres de fulla caduca: Di?metre del pa de terra x 0,7
- Arbres de fulla persistent: Di?metre del pa de terra x 1,2
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del per?metre del tronc.
PALMERES I PALMIFORMES:
L'est?pit ha de tenir la forma i l'estructura pr?pies de la seva mida. Si son palmeres unicaules,
l'est?pit ha de ser recte i vertical.
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'est?pit no ha de tenir estrangulacions.
Tindr? una senyal que indiqui l'orientaci? Nord en el seu lloc de cultiu original.
El gruix de l'est?pit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.
L'al??ria correspon a la dist?ncia des del coll de l'arrel al punt d'inserci? dels primers palmons.
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.
En les palmeres subministrades en contenidor, la dist?ncia m?nima entre l'est?pit i el interior
del contenidor ha de ser de 25 cm.
Toler?ncies:
- Al??ria: ? 5%
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del ter?
inferior de la planta, han d'estar regularment distribu?des i han de tenir una llarg?ria i gruix
proporcional a la resta de la planta.
Les arrels han de donar, com a m?nim, una volta a la seva base.
L'arbust enfilad?s ha d'estar provist del seu tutor.
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aqu?tiques ha d'estar neta, no ha de ser salina
ni calc?ria i ha de tenir una temperatura temperada.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Per a la preparaci?, c?rrega, transport i desc?rrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions
de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentaci?.
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Subministrament: en lots de plantes d'una ?nica identitat, amb la mateixa forma de presentaci?.
Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homog?nies en els seves
dimensions.
El transport s'ha de fer protegint la part a?ria del sol i dels efectes del vent, si la planta te
fulles, i la part radical si la presentaci? es amb arrel nua o amb pa de terra.
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantaci? 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 saul? o algun material por?s.
El viver estar? en un lloc protegit del vent i del sol directe.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripci? de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necess?ria subministrada a l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnol?giques de
vegetal. Qualitat general del material
CON?FERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnol?giques de
vegetal. Con?feres i resinoses.
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnol?giques de
vegetal. Palmeres.
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnol?giques de
vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnol?giques de
vegetal. Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnol?giques de
vegetal. Arbusts.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnol?giques de
vegetal. Enfiladisses.

Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal.
Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI?
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI?:
S'ha de subministrar acompanyada de:
- La guia fitosanit?ria corresponent
- Etiqueta amb el nom bot?nic i grand?ria correcta
- Proced?ncia comercial del material vegetal
- Assenyalada la part nord de la planta al viver
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control m?s destacables s?n els seg?ents:
- Comprovaci? de les condicions de subministrament i identificaci?.
- Inspecci? visual de les plantes rebudes i verificaci? de les condicions exigides al plec.
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si ?s el cas).
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
- Recepci? dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
- Inspecci? visual de les condicions de subministrament i identificaci?.
- Es realitzaran els seg?ents controls d'identificaci?, un cop per cada tipus d'hidrosembra que
intervingui en l'obra:
- An?lisi de puresa espec?fica amb informaci? de la composici?.
- Percentatge de germinaci? per esp?cie.
- Amidament i an?lisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la
hidrosemba, esp?cies herb?cies i esp?cies arbustives, mitjan?ant el pes de la mat?ria seca (a 105?
C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicaci?.
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.
INTERPRETACI? 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.

____________________________________________________________________________

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

MATERIALS PER A ROCALLES I ESCALES
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BRB1- -

TAUL? DE FUSTA PER ESPAIS EXTERIORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BRB1-28RQ.
Plec de condicions
1.- DEFINICI? I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Taulons de fusta provinents de troncs sans, de fibres rectes i compactes, per a ?s en espais
exteriors.
S'han considerat els tipus seg?ents:
- Taulons de fusta de pi roig
- Taulons de fusta de roure
- Taulons de fusta tropical
CARACTER?STIQUES GENERALS:
No han de tenir signes de putrefacci?, corcs, nusos morts ni estelles.
Es poden admetre esquerdes superficials que no afectin les caracter?stiques de la fusta.
A les seves cares no hi ha de quedar residus d'escor?a superior ni de c?mbium.
Les cares superior i inferior han de ser planes i paral?leles.
La fusta de pi i la fusta de roure han d'estar tractades en autoclau, amb productes de sals de coure
lliures d'ars?nic i crom.
Llarg?ria: <= 250 cm
Contingut d'humitat: <= 6%
Toler?ncies:
- Fletxes: ? 5 mm/m, <= 10 mm/total
- Dimensions de la secci?: ? 5%
- Torsi? del perfil: ? 3 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves caracter?stiques.
Emmagatzematge: De manera que no es deformi i en llocs secs i ventilats.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripci? de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necess?ria subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B06 -

FORMIGONS DE COMPRA

B06D- -

FORMIG? SENSE ADDITIUS DESIGNAT PER DOSIFICACI? DE CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B06D-0L8X.
Plec de condicions
1.- DEFINICI? I CONDICIONS DELS ELEMENTS
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Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en
el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'?s no estructural.
La mescla ha de ser homog?nia i sense segregacions.
No s'admet cap addici? que no sigui cendres volants o fum de s?lice.
Els components del formig?, la seva dosificaci?, el proc?s de fabricaci? i el transport han d'estar
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):
- Consist?ncia seca: 0 - 2 cm
- Consist?ncia pl?stica: 3 - 5 cm
- Consist?ncia tova: 6 - 9 cm
- Consist?ncia fluida: 10 - 15 cm
Relaci? aigua-ciment: <= 0,65
Contingut de ciment: <= 400 kg/m3
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificaci? ha de complir:
- Cendres volants: <= 35% pes de ciment
- Fum de s?lice: <= 10% pes de ciment
Toler?ncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consist?ncia seca: Nul?la
- Consist?ncia pl?stica o tova: ? 10 mm
- Consist?ncia fluida: ? 20 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Per a l'elaboraci? i la utilitzaci? 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 comen?at l'adormiment.
El temps m?xim entre l'addici? de l'aigua al ciment i als granulats, i la col?locaci? del formig?,
no pot ser superior a una hora i mitja.
Com a orientaci? l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.
La formigonera ha d'estar neta abans de comen?ar l'elaboraci? del formig?.
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la
sorra simult?niament, 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 CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucci?n de Hormig?n Estructural
(EHE-08).

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B07 -

MORTERS DE COMPRA

B07F- - MORTER SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B07F-0LT8.
Plec de condicions
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1.- DEFINICI? I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i cal? si ?s el cas.
CARACTER?STIQUES 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'exig?ncia de blancor
Morters per a f?briques:
- Resist?ncia a compressi?: <= 0,75 x Resist?ncia a compressi? de la pe?a
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en f?brica no armada: >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en f?brica 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 homog?nia i sense segregacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Per a l'elaboraci? i la utilitzaci? del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5?C i 40?C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboraci? del morter.
No s'han de mesclar morters de composici? diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento B?sico de Seguridad estructural F?brica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI?
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar s?n les seg?ents:
- Inspecci? visual de les condicions de subministrament i recepci? del certificat de qualitat del
fabricant, d'acord a les exig?ncies del plec de condicions, incloent els resultats corresponents
de resist?ncia a compressi? (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 c?rrec del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACI? 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 consist?ncia i resist?ncia a compressi? han de correspondre a les especificacions
de projecte.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0B -

ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

B0B6- -

ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0B6-107E.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat,
elaborades a l'obra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a les
seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial.
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El procés
de tall no ha d'alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels productes utilitzats.
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:
- Ganxos, patilles i ganxos en U:
- Diàmetres < 20 mm: >= 4 D
- Diàmetres >= 20 mm: >= 7 D
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions excessives
en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra.
+-------------------------------------------¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦
¦
¦------------------------------¦
¦
¦
D <= 25 mm ¦
D > 25 mm ¦
¦------------¦---------------¦--------------¦
¦
B 400
¦
10 D
¦
12 D
¦
¦
B 500
¦
12 D
¦
14 D
¦
+-------------------------------------------Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm,
que han de complir:
- No han d'aparèixer principis de fissuració.
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten
variacions dins dels límits següents:
- Deformació sota càrrega màxima: <= 2,5%
- Alçària de la corruga:
- Diàmetres <= 20 mm: <= 0,05 mm
- Diàmetres > 20 mm: <= 0,10 mm
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements.
Toleràncies:
- Llargària en barres tallades o doblegades:
- L <= 6000 mm: - 20 mm, + 50 mm
- L > 6000 mm: - 30 mm, + 50 mm
(on L es la llargària recta de les barres)
- Llargària en estreps o cèrcols:
- Diàmetres <= 25 mm: ± 16 mm
- Diàmetres > 25 mm: - 24 mm, + 20 mm
(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element)
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element: <= 10 mm
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades: ± 5º
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de
ferralla.
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques
i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant
en tota la zona.
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o
trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre les
precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze.
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que compleixi
l'especificat en l'article 69.2.2 de l'EHE-08.
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària
específica de tall automàtic.
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre
expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

____________________________________________________________________________
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F-

PARTIDES D'OBRA DE TRANSPORTS- URBANITZACIÓ

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FDK -

PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

FDK4 - MUNTATGE D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FDK4U41B.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, i materials complementaris
per a pous de registre.
S’han considerat els components següents:
Bastiment i tapa per a pericó.
Graó per a pou de registre.
Kit d'assistència a l'obertura per a tapes triangulars
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Bastiment i tapes:
Comprovació de la superficie de recolzament
Col·locació del morter d'anivellament
Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
Col·locació dels materials complementaris, si és el cas.
Graó:
Comprovació i preparació dels punts d’encastament
Col·locació dels graons amb morter
BASTIMENT I TAPES:
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
GRAONS:
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou.
Ha d'estar alineat verticalment.
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter.
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou.
Llargària d'encastament: >= 10 cm
Distància vertical entre graons consecutius: <= 35 cm
Distància vertical entre la superfície i el primer graó: 25 cm
Distància vertical entre l'últim graó i la solera: 50 cm
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (senzill):
Deformació sota càrrega: = 5 mm
Deformació remanent: = 1 mm
Resistència a la tracció horitzontal: = 3,5 kN
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (doble):
Deformació sota càrrega: = 10 mm
Deformació remanent: = 2 mm
Resistència a la tracció horitzontal: = 3,5 kN
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Toleràncies d'execució:
Nivell: ± 10 mm
Horitzontalitat: ± 1 mm
Paral·lelisme amb la paret: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides
per al material.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BASTIMENT I TAPES:
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.
ETM 110-1 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DISPOSITIVOS DE CIERRE TIPO 1
ETM 110-2 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DISPOSITIVOS DE CIERRE TIPO 2
ETM 110-3 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DISPOSITIVOS DE CIERRE TIPO 3
ETM 110-4 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DISPOSITIVOS DE CIERRE TIPO 4
ETM 110-5 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DISPOSITIVOS DE CIERRE TIPO 5
GRAONS:
UNE-EN 13101:1995 Pates para pozos de registro enterrados.

____________________________________________________________________________

FF - TUBS I ACCESSORIS
FFB -

TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ

FFB1 - MUNTATGE DE TUBS DE POLIETILÈ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FFB1U16B.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Canalització amb tubs de polietilè per a transport i distribució d’aigua a pressió, col·locats al
fons de la rasa.
S’han considerat els tipus de muntatge següents:
Tubs subministrats en rotlles col·locats sense accessoris d’unió.
Tubs subministrats en barres amb unions per soldadura per termofusió (unió a topall).
Tubs subministrats en barres amb unions per soldadura per electrofusió.
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
Grau de dificultat associat a l’entorn de l’obra:
Obra en zones no urbanes: Obres en que no hi ha les interferències pròpies de l’entorn
urbà.
Obra en zones urbanes: Obres en que hi ha una interferència normal pròpia de l’entorn
urbà.
Obra en zones urbanes amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de
la zona de treball: Obres en zones urbanes complicades per la poca mobilitat de la maquinària, grues
i camions, per l’elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat
d’ubicar una plataforma de treball lateral i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important,
etc. i/o obres en les que els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d’espai
en la proximitat d’on s’executen les tasques de muntatge.
Grau de dificultat associat a la presència de serveis a l’interior de la rasa:
Obra sense afectació per presència de serveis a l’interior de la rasa: Són aquelles rases
en que no hi ha afectació de serveis a l’interior de la rasa, o amb una afectació mínima, que en
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cap cas interfereix en les tasques de col·locació dels tubs.
Obra amb afectació per presència de serveis a l’interior de la rasa: Són aquelles rases
en que hi ha presència de serveis a l’interior de la rasa que interfereixen en les tasques de
col·locació dels tubs.
Grau de dificultat associat a la presència d’estrebada a l’interior de la rasa:
Obra sense presència d’estrebada a l’interior de la rasa: Són aquelles rases amb talussos
estables de forma natural en que no ha calgut disposar de mitjans de protecció contra despreniments
a l’interior de la rasa que interfereixen en la col·locació dels tubs.
Obra amb presència d’estrebada a l’interior de la rasa: Són aquelles rases amb talussos
inestables en que ha calgut disposar de mitjans de protecció contra despreniments a l’interior de
la rasa que interfereixen en la col·locació dels tubs.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el muntatge de tubs subministrats en rotlle:
Comprovació i preparació del pla de suport
Replanteig de la conducció
Col·locació del tub en la seva posició definitiva en el fons de la rasa
Neteja de la canonada
Retirada de l'obra de retalls de tubs, restes de materials, etc.
En el muntatge de tubs amb unions per soldadura per termofusió (unió a topall):
Comprovació i preparació del pla de suport
Replanteig de la conducció
Preparació de la màquina de soldadura a topall que compren les següents tasques com a
mínim:
Comprovació de l’estabilitat de la màquina en el lloc de la soldadura
Comprovació dels paràmetres de l’alimentació elèctrica (tensió i freqüència) en el cas
de que la màquina de soldar estigui connectada a un grup electrogen
Muntatge de les mordaces adequades al diàmetre del tub
Neteja i desgreixatge de la placa calefactora
Ajust dels paràmetres de la soldadura en funció de les característiques de la unió
Neteja de les superfícies dels tubs
Col·locació dels tubs en la màquina i comprovació de l’alineació
Bisellat dels extrems dels tubs i retirada d’encenalls de la zona d’unió
Execució de la soldadura
Identificació de la soldadura sobre la superfície del tub
Col·locació del tub en la seva posició definitiva en el fons de la rasa
Neteja de la canonada
Retirada de l'obra de retalls de tubs, encenalls, etc.
En el muntatge de tubs amb unions per soldadura per electrofusió per embocadura:
Comprovació i preparació del pla de suport
Replanteig de la conducció
Preparació de la màquina de soldadura per electrofusió que compren les següents tasques
com a mínim:
Comprovació dels paràmetres de l’alimentació elèctrica (tensió i freqüència) en el cas
de que la màquina de soldar estigui connectada a un grup electrogen
Ajust dels paràmetres de la soldadura en funció de les característiques de l’accessori
a soldar
Tall dels extrems dels tubs a connectar
Neteja i raspat de la superfície dels tubs sobre la que es durà a terme la soldadura
Execució de la soldadura
Identificació de la soldadura sobre la superfície del tub
Col·locació del tub en la seva posició definitiva en el fons de la rasa
Neteja de la canonada
Retirada de l'obra de retalls de tubs, elements de neteja, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir
l'especificat a la DT.
Els tubs han de seguir les alineacions indicades a la DT. Han de quedar a la rasant prevista i amb
el pendent definit per a cada tram.
La canonada instal·lada no ha de seguir la generatriu de la traça d’altres serveis.
Ha de seguir el traçat viari, mantenint les alineacions i en la mesura del possible la rectitud
i ortogonalitat.
El traçat en alçat no podrà sobrepassar en cap punt la línia piezomètrica i haurà de ser tal que
es garanteixin en totes les seccions de la xarxa les condicions de pressió establertes.
La canonada no ha de tenir cap tram en posició horitzontal. El pendent mínim de la canonada ha de
ser d’1/500 o 0,4% en pendents descendents i 0,2% en pendents ascendents.
Les unions han de ser estanques 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.
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Si la canonada té un pendent >= 25% ha d'estar fixada mitjançant brides metàl·liques ancorades a
daus massissos de formigó.
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu
cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.
Els tubs, al llarg de la seva generatriu inferior, han de quedar completament en contacte sobre
el llit de recolzament del fons de la rasa.
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 ancorats a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i altres subministraments o serveis, les d'aigua
potable han de passar per un pla superior i han d'anar separades tangencialment 100 cm com a mínim.
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.
Quan se situïn dues o més canonades en la mateixa rasa, s’haurà de respectar una separació horitzontal
entre les generatrius interiors de les canalitzacions de: => 0,35 m
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície del paviment (altura de recobriment)
en funció del diàmetre nominal genèric (DNG) i gruixos mínims de les diferents capes de reblert:
DNG
Altura recobriment
Reblert
principal
Reblert
inicial
Reblert
lateral
Gruix
seient
recolzament
Gruix
llit
recolzament
h

(m)
h1

(m)
h2

(m)
d

(m)
b1

(m)
b2

(m)
Sobre
excavació
sol
argilós
(m)
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Rases
vorera
Rases
calçada

= 80
=0,60
=1,00
h-h2
= 0,30
= 0,30
0,05
0,10
= DNG/2
mín. 0,15
100
=0,60
=1,00
h-h2
= 0,30
= 0,30
0,05
0,10
= DNG/2
mín. 0,15
150
=0,60
=1,00
h-h2
= 0,30
= 0,30
0,05
0,10
= DNG/2
mín. 0,15
200
=0,60
=1,00
h-h2
= 0,30
= 0,30
0,10
0,10
= DNG/2
mín. 0,15
300
=0,60
=1,00
h-h2
= 0,30
= 0,30
0,10
0,10
= DNG/2
mín. 0,15
400
=1,00
h-h2
= 0,30
= 0,30
0,15
0,15
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= DNG/2
mín. 0,15
500
=1,00
h-h2
= 0,30
= 0,30
0,25
0,15
= DNG/2
mín. 0,15
600
=1,00
h-h2
= 0,30
= 0,30
0,30
0,15
= DNG/2
mín. 0,15
700
=1,00
h-h2
= 0,30
= 0,30
0,30
0,20
= DNG/2
mín. 0,15
Altura de recobriment (h): Distància de la generatriu superior del tub a la superfície
del paviment.
Gruix del llit de recolzament (b2): Distància del fons de la rasa a la generatriu inferior
del tub
Gruix del seient de recolzament (b1): Distància des de la generatriu inferior del tub
fins a assolir la cota de l’angle de recolzament (2a).
Reblert lateral (d): Distància des de la capa del seient de recolzament fins a la
generatriu superior del tub, amb àrids seleccionats amb una grandària =< 16 mm.
Reblert inicial (h2): Capa de reblert en contacte amb el tub, amb àrids seleccionats
amb una grandària =< 16 mm, des de la capa de reblert lateral (generatriu superior del tub) fins
a la part inferior de la capa de reblert principal.
Reblert principal (h1): Capa de reblert en contacte amb la part superior del reblert
inicial, fins a la superfície del paviment, feta amb àrids seleccionats amb una grandària =<100
mm
L’angle de recolzament (2a) prendrà els següents valors (material granular): 60° =< 2a =< 120°
Cadascuna d’aquestes capes ha de complir el seu plec de condicions tècniques. En qualsevol cas,
seran suficientment estables perquè un cop posades en obra mantinguin la canonada en la seva posició
correcte i al seu torn permetin que aquesta suporti les càrregues interiors i exteriors.
Així mateix, no han d’ocasionar corrosió, dany o degradació als tubs, revestiments i components
amb els que estigui en contacte.
Han de ser químicament estables i no han de reaccionar de forma desfavorable amb el sol circumdant
o aigua subterrània.
Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Si el fons de la rasa satisfà les condicions de suport dels tubs, aquesta serà la capa de suport
més baixa a no ser que s’especifiqui el contrari.
Si el fons de la rasa no compleix les condicions requerides de suport dels tubs, es substituirà
el terreny deficient per material seleccionat.
MUNTATGE DE TUBS SUBMINISTRATS EN ROTLLES:
El tub ha d’estar col·locat en la seva posició definitiva sense senyals d’haver patit deformacions,
vinclaments o altres desperfectes ocasionats durant el desenrotllament.
UNIÓ PER TERMOFUSIÓ (UNIÓ A TOPALL):
S’ha de fer un control visual de cadascuna de les soldadures. Si la soldadura obtinguda és defectuosa
s’han de tallar els extrems dels tubs i tornar a soldar.
Amplària total del cordó de soldadura en funció del gruix de la paret del tub (valors aproximats):
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DN
Gruix mínim
paret tub (mm)
Amplària total
soldadura (mm)
110
10,0
9 a 12
160
14,6
11 a 15
225
20,5
13 a 18
315
28,6
16 a 21
355
32,2
17 a 22
450
40,9
18 a 23
560
50,8
22 a 27
630
57,2
26 a 32
UNIÓ PER ELECTROFUSIÓ PER EMBOCADURA:
S’ha de fer un control visual de cadascuna de les soldadures i comprovar que han sortit els testimonis
de fusió.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de baixar els tubs a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.
Abans de baixar els tubs a la rasa, el fons ha d'estar net, anivellat i amb la pendent estipulada.
Abans de la col·locació dels tubs 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.
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. Per a la manipulació
de tubs i accessoris de difícil manipulació o molt pesats, es recomana la suspensió per mitjà de
bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat.
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.
Dimensions mínimes de la rasa en funció del diàmetre nominal genèric (DNG) del tub:
DNG
Amplària
(m)
Fondària
(m)
Rases
vorera
Rases
calçada
80
0,6
0,80
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1,20
100
0,6
0,85
1,25
150
0,6
0,90
1,30
200
0,7
0,95
1,35
300
0,8
1,05
1,45
400
1,1
1,70
500
1,2
1,80
600
1,3
1,90
700
1,6
2,10
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.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis
i greixos, i finalment aigua, utilitzant els desguassos previstos per a aquestes operacions.
Cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la i finalment esbandir-la.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant
el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la
rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les
proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir
els defectes i procedir de nou a fer la prova.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
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
MUNTATGE DE TUBS SUBMINISTRATS EN ROTLLES:
Els tubs subministrats en rotlles, s’estendran tangencialment lligant a un punt fixe l’extrem del
tub exterior del rotlle i estirant amb precaució de l’extrem del tub interior del rotlle, al qual
se li haurà lligat una corda d’uns 5 metres. Els tubs no han de doblegar-se en cap cas.
Es tindrà cura tant en el desenrotllat com en la estesa de no causar talls als tubs ocasionats per
pedres punxegudes o elements tallants.
UNIÓ PER TERMOFUSIÓ (UNIÓ A TOPALL):
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'hauran
d'instal·lar els mitjans de protecció adients que protegeixin la zona de la soldadura dels agents
atmosfèrics adversos.
Si el corrent elèctric procedeix d’un grup electrogen es comprovarà que la tensió de sortida i la
freqüència estan estabilitzades a la tensió d’alimentació de la màquina de soldar.
Abans de procedir a la soldadura es procedirà a la preparació dels extrems dels tubs a soldar i
a la preparació de la màquina de soldadura.
Un cop bisellats els extrems dels tubs es tindrà cura de no tocar-los amb les mans ni amb qualsevol
altra objecte que pugui contaminar les superfícies a soldar.
Durant el procés de fusió s’ha d’evitar qualsevol tipus de tensió que pugui originar moviments en
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la unió.
S’ha de respectar el temps de refredament que serà funció del compost de polietilè a soldar i del
gruix de la paret dels tubs. Els tubs no es poden retirar de la màquina de soldar abans d’aquest
temps.
La unió s’ha de fer per personal qualificat.
Queda expressament prohibit accelerar el refredament de la soldadura artificialment.
UNIÓ PER ELECTROFUSIÓ PER EMBOCADURA:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'hauran
d'instal·lar els mitjans de protecció adients que protegeixin la zona de la soldadura dels agents
atmosfèrics adversos.
El tub i l’accessori s'han d'encaixar sense moviments de torsió.
Per a fer la unió dels tubs i accessoris no s'han de forçar ni deformar els extrems.
El tall del tub cal fer-ho perpendicularment a l'eix.
Si el corrent elèctric procedeix d’un grup electrogen es comprovarà que la tensió de sortida i la
freqüència estan estabilitzades a la tensió d’alimentació de la màquina de soldar.
Els accessoris electrosoldables s’han de mantenir en el seu embalatge original fins al precís instant
de dur a terme la soldadura.
Les superfícies dels accessoris electrosoldables no s’han de manipular ni netejar amb líquid
netejador de polietilè, excepte en el cas que accidentalment s’hagin contaminat les superfícies
de soldadura.
Les superfícies dels tubs han de ser netejades, raspades i tornades a netejar amb líquid netejador
prèviament a l’execució de la soldadura.
La neteja de les superfícies a soldar es farà preferentment utilitzant draps nets i secs que no
deixin residus. S’ha d’evitar l’ús de draps confeccionats a partir de fibres naturals que continguin
lanolina.
Per al raspat de les superfícies del tub s’utilitzarà un raspador mecànic, eliminant una capa
uniforme de material controlant la superfície de penetració.
Durant el procés de fusió s’ha d’evitar qualsevol tipus de tensió que pugui originar moviments en
la unió. Per aquest motiu s’han d’utilitzar elements alineadors o bé assegurar la unió mitjançant
qualsevol altre mitjà fins que es refredi i es pugui manipular el tub.
S’ha de respectar el temps de refredament indicat pel fabricant de l’accessori abans no es pugui
manipular la canonada. Els elements alineadors o els mitjans que s’utilitzin per a assegurar la
unió no es poden retirar abans d’aquest temps.
La unió s’ha de fer per personal qualificat. S’ha de mantenir una distància mínima d’1 m per tal
d’evitar esquitxades de polietilè fos que es poden produir durant la soldadura.
Queda expressament prohibit accelerar el refredament de la soldadura artificialment.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària de tub realment instal·lat, amidat descomptant la llargària ocupada pels altres
accessoris, vàlvules, equips, etc. de la canonada.
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
* UNE-EN 805:2000 Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes exteriores a los edificios
y sus componentes.
* UNE 53394 IN:2006 Plásticos. Código de instalación y manejo de tubos de polietileno (PE) para
conducción de agua a presión.
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FF - TUBS I ACCESSORIS
FFB -

TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ

FFB5 - MUNTATGE D'ACCESSORIS AMB UNIÓ MECÀNICA PER A TUBS DE POLIETILÈ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FFB5UA02,FFB5U60B.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge d’accessoris de compressió mecànica per a tubs de polietilè per a xarxes de transport i
distribució d’aigua a pressió, col·locats al fons de la rasa.
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
Grau de dificultat associat a l’entorn de l’obra:
Obra en zones no urbanes: Obres en que no hi ha les interferències pròpies de l’entorn
urbà.
Obra en zones urbanes: Obres en que hi ha una interferència normal pròpia de l’entorn
urbà.
Obra en zones urbanes amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de
la zona de treball: Obres en zones urbanes complicades per la poca mobilitat de la maquinària, grues
i camions, per l’elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat
d’ubicar una plataforma de treball lateral i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important,
etc. i/o obres en les que els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d’espai
en la proximitat d’on s’executen les tasques de muntatge.
Grau de dificultat associat a la presència de serveis a l’interior de la rasa:
Obra sense afectació per presència de serveis a l’interior de la rasa: Són aquelles rases
en que no hi ha afectació de serveis a l’interior de la rasa, o amb una afectació mínima, que en
cap cas interfereix en les tasques de col·locació dels tubs.
Obra amb afectació per presència de serveis a l’interior de la rasa: Són aquelles rases
en que hi ha presència de serveis a l’interior de la rasa que interfereixen en les tasques de
col·locació dels tubs.
Grau de dificultat associat a la presència d’estrebada a l’interior de la rasa:
Obra sense presència d’estrebada a l’interior de la rasa: Són aquelles rases amb talussos
estables de forma natural en que no ha calgut disposar de mitjans de protecció contra despreniments
a l’interior de la rasa que interfereixen en la col·locació dels tubs.
Obra amb presència d’estrebada a l’interior de la rasa: Són aquelles rases amb talussos
inestables en que ha calgut disposar de mitjans de protecció contra despreniments a l’interior de
la rasa que interfereixen en la col·locació dels tubs.
S’han considerat els tipus d’accessoris següents:
Accessoris de llautó amb tots els extrems preparats per a una unió mecànica resistent
a la tracció mitjançant una femella de compressió i un con dentat de fixació que pressiona contra
la superfície exterior del tub.
Accessoris de llautó amb un o dos extrems preparats per a una unió mecànica resistent
a la tracció mitjançant una femella de compressió i un con dentat de fixació que pressiona contra
la superfície exterior del tub i un extrem acabat amb una rosca cilíndrica mascle o femella.
Accessoris de fosa dúctil amb tots els extrems preparats per a unió flexible mecànica
amb resistència a tracció mitjançant contrabrida de tracció i con de fixació interior.
Accessoris de fosa dúctil amb extrems preparats per a unió flexible mecànica amb
resistència a tracció mitjançant contrabrida de tracció i anell dentat interior i un extrem acabat
en una brida PN16 segons UNE-EN 1092-2
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Comprovació del pla de suport
Replanteig de la partida d’obra
Neteja de la unitat d’obra
Retirada de l'obra de retalls de tubs, restes d’embalatges, materials per a junts, etc.
En les unions mecàniques a compressió:
Preparació dels extrems dels tubs a connectar
Introducció del tub a dins del cos de l’accessori
Collat dels elements de la unió mecànica al parell de collament especificat pel fabricant
En les unions embridades:
Neteja de les cares de la brida en contacte amb el junt
Alineació dels components a connectar deixant entre les dues brides un petit espai per
al pas del junt.
Col·locació i centrat del junt entre les dues brides de la unió
Col·locació dels perns amb les seves femelles i volanderes
Collar els perns en passades successives, amb un mínim de 3 passades fins al parell de
collament especificat per al tipus i dimensió dels elements que formen la unió roscada.
En les unions roscades:
Revisió de les rosques i neteja si s’escau
Aplicació sobre la rosca mascle de l’agent segellant
Execució de la unió
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les unions han de ser estanques a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
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han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Els ràcords i accessoris han de quedar alineats amb l’eix dels tubs o altres elements a connectar.
Els components a connectar han d'estar situats sobre un llit de recolzament, la composició i el
gruix del qual han de complir l'especificat en la DT, de manera que no es transmetin esforços a
les unions.
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
Els components de la canonada han de quedar protegits dels efectes de les càrregues exteriors, del
trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.
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 que han
de complir el seu plec de condicions tècniques.
UNIÓ MECÀNICA RESISTENT A LA TRACCIÓ MITJANÇANT FEMELLA DE COMPRESSIÓ:
L'estanquitat s'obté per la compressió del junt d’estanquitat sobre la superfície exterior de
l’extrem llis del tub degut a la pressió sobre el junt que exerceix la femella de compressió.
La unió ha de tenir col·locats tots els components que formen part de la mateixa, es a dir el con
dentat de fixació, l’anell d’empenta del junt d’estanquitat i el mateix junt d’estanquitat.
La femella de compressió ha d’estar premuda fins al parell de collament indicat en la DT del fabricant
de l’accessori.
UNIÓ MECÀNICA RESISTENT A TRACCIÓ MITJANÇANT CONTRABRIDA DE TRACCIÓ:
L'estanquitat s'obté per la compressió del junt d’estanquitat sobre la superfície exterior de
l’extrem llis del tub degut a la pressió sobre el junt que exerceix la contrabrida d’estanquitat.
La unió ha de tenir col·locats tots els components que formen part de la mateixa, es a dir, la
totalitat dels cargols, femelles i volanderes, la contrabrida així com els components interns de
la unió (con de compressió, anell d’empenta i el mateix junt d’estanquitat).
Els cargols han d’estar premuts al parell de collament indicat en la DT del fabricant del fabricant
de l’accessori.
UNIONS EMBRIDADES:
L'estanquitat s'obté per la compressió del junt situat entre les dues brides dels elements a
connectar.
La unió embridada ha de tenir col·locats tots els components que formen part de la unió, és a dir,
la totalitat dels cargols, femelles i volanderes així com el propi junt d’estanquitat.
Els cargols han d’estar premuts al parell de collament especificat a la DT en funció del tipus de
brida, de la dimensió i nombre de cargols de la unió i del tipus de junt a interposar entre les
brides.
Els cargols seran de les dimensions i característiques especificades a la DT.
Els junts seran de les dimensions i característiques especificades a la DT.
UNIONS ROSCADES:
L'estanquitat s'obté per la inserció d’un agent segellant entre els fils de la rosca que
constitueixen la unió.
El material de segellat ha de ser compatible amb el contacte temporal o permanent amb l’aigua de
consum humà.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de baixar els components a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun
defecte.
Abans de la col·locació dels components 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.
Cal comprovar que els components a col·locar corresponen a l’especificat a la DT.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en els components.
Quan el pes, dimensions i dificultat de manipulació del component ho requereixin, es recomana la
suspensió del mateix per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els components.
Per a fer les unions no s'han de forçar ni deformar els extrems. Queda expressament prohibit modificar
els components a connectar.
El muntatge de l’accessori s’ha de fer segons les instruccions de la documentació del fabricant.
Per al muntatge s’han de fer servir els components i materials que el fabricant subministra amb
l’accessori. Queda expressament prohibit substituir cap component de l’accessori per altres
components que no hagin estat aprovats pel fabricant.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis
i greixos, i finalment aigua, utilitzant els desguassos previstos per a aquestes operacions.
L'amplària, fondària i demés característiques de la rasa així com el seu reblert seran les que
s’exigeixen al tub del mateix diàmetre nominal que el component a col·locar.
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Col·locats els components 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.).
Els components i les pròpies rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant
desguassos a l'excavació durant les tasques de muntatge.
Un cop realitzades les probes hidràuliques en la canonada es comprovarà el collat dels perns, i
si és necessari es tornaran a collar.
Un cop acabat el muntatge es procedirà a la retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls
de materials, etc.
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 siguin accessibles per a la seva reparació.
UNIÓ MECÀNICA RESISTENT A LA TRACCIÓ MITJANÇANT FEMELLA DE COMPRESSIÓ:
Prèviament a la unió s’ha de tallar l’extrem del tub amb un tall perpendicular a l’eix.
L’aresta exterior del tall s’ha d’aixamfranar amb un angle aproximat de 15° per tal de facilitar
l’entrada del tub a dins de l’accessori sense malmetre el junt d’estanquitat.
En els tubs de DN < 75 la introducció del tub a dins de l’accessori es farà sense separar la femella
de compressió del cos de l’accessori.
En els tubs de DN = 75 la introducció del tub en l’accessori es farà desmuntant la femella de
compressió.
El tub ha de penetrar a dins de l’accessori fins a fer contacte amb el topall de l’interior del
mateix. Abans d’introduir el tub es comprovarà que a l’interior de l’accessori hi ha la totalitat
dels components de la unió (con dentat de fixació, anell d’empenta del junt d’estanquitat i el mateix
junt d’estanquitat) i que estan en l’ordre correcte i en la posició correcte.
Es recomanable humitejar amb aigua el junt d’estanquitat per tal de facilitar el lliscament del
tub quan s’introdueix a dins de l’accessori.
Un cop el tub en la seva posició a l’interior de l’accessori, es procedirà a prémer la femella de
compressió. La femella s’ha de prémer inicialment a mà per tal de comprovar que la rosca ha entat
correctament en la rosca del cos de l’accessori i posteriorment s’ha d’acabar de prémer fins al
parell de collament especificat pel fabricant de l’accessori amb l’eina adequada.
UNIÓ MECÀNICA RESISTENT A TRACCIÓ MITJANÇANT CONTRABRIDA DE TRACCIÓ:
Prèviament a la unió s’ha de tallar l’extrem del tub amb un tall perpendicular a l’eix.
L’aresta exterior del tall s’ha d’aixamfranar amb un angle aproximat de 15° per tal de facilitar
l’entrada del tub a dins de l’accessori sense malmetre el junt d’estanquitat.
Abans d’introduir el tub es comprovarà que a l’interior de l’accessori hi ha la totalitat dels
components de la unió (con dentat de fixació, anell d’empenta del junt d’estanquitat i el mateix
junt d’estanquitat) i que estan en l’ordre correcte i en la posició correcte.
Es recomanable humitejar amb aigua el junt d’estanquitat per tal de facilitar el lliscament del
tub quan s’introdueix a dins de l’accessori.
Un cop el tub en la seva posició a l’interior de l’accessori, es procedirà a prémer els cargols
de la contrabrida de tracció. Els cargols s’han de prémer i inicialment a mà per tal de comprovar
que les rosques estan en correcte estat i posteriorment s’ha d’acabar de prémer fins al parell de
collament especificat pel fabricant de l’accessori amb l’eina adequada.
UNIONS EMBRIDADES:
Les cares de les brides de la unió s’han de netejar abans de dur a terme la unió. Es comprovarà
que les cares de les brides presenten una superfície llisa i sense defectes. Així mateix es netejarà
el junt per tal d’assegurar que les superfícies del mateix que donen l’estanquitat estan lliures
de brutícia i de defectes.
Les brides s’han d’alinear abans de col·locar els perns. S’ha de deixar una petita separació entre
les dues brides per tal de poder introduir el junt d’estanquitat.
Un cop alineades les brides s’ha d’introduir el junt entre les mateixes i procedir al seu centrat.
Un cop col·locat el junt entre les dues brides en la seva posició definitiva s’han de col·locar
els elements de la unió cargolada. En primera instància cal prémer manualment els cargols per tal
de comprovar que les rosques estan en bon estat.
Els cargols de la unió embridada s’han de prémer en passades successives fins al parell final de
collament segons el patró indicat a la DT.
Els lubricants que s’utilitzin en les rosques han de ser compatibles amb els materials de la unió.
Es tindrà cura de no contaminar ni les brides ni les cares del junt amb el lubricant de les rosques.
UNIONS ROSCADES:
S’ha de comprovar l’estat correcte dels fils de la rosca que constitueixen la unió.
Per a l’aplicació del producte segellant es seguiran les instruccions del fabricant del mateix.
Es comprovarà la compatibilitat del producte segellant amb el tipus i materials de la unió.
El material segellant s’ha d’aplicar sobre la rosca mascle.
En els segellats amb líquids o pastes es retirarà l’excés de segellant un cop premuda la unió. Quan
s’utilitzen aquests productes ha de transcórrer el temps de curat indicat pel fabricant abans de
Pàgina: 130

CARRER DEL MIG

que la unió entri en càrrega.
En els segellats amb cintes o fils de tefló, es retirarà el material que sobresurti de la rosca
un cop premuda la unió. La cinta o fil de tefló s’ha de col·locar sobre la rosca en sentit contrari
al de gir de roscar.
El sistema de segellat ha de permetre el desmuntatge de la unió sense malmetre les rosques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels components ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 805:2000 Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes exteriores a los edificios
y sus componentes.
* UNE 53394 IN:2006 Plásticos. Código de instalación y manejo de tubos de polietileno (PE) para
conducción de agua a presión.

____________________________________________________________________________

FF - TUBS I ACCESSORIS
FFB -

TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ

FFB8 - SUBMINISTRAMENT DE TUBS DE POLIETILÈ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FFB8U160.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Subministrament de tubs de polietilè per a transport i distribució d'aigua a pressió apte per al
consum humà, a una pressió de funcionament admissible PFA de fins a 16 bar a una temperatura de
referència de 20°C, de diàmetre nominal des de DN 20 fins a DN 630.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els materials subministrats han de complir el que s’especifica al seu Plec de Condicions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles o en trams rectes.
20 = DN subministrament en rotlles
25 = DN = 40 subministrament en rotlles o en barres de 3 m
50 = DN = 110 subministrament en rotlles o en barres de 6 m
DN = 160 subministrament en barres de 6 m
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de manera que es previngui la deformació
localitzada, per exemple vinclaments i plecs.
El diàmetre nominal de les bobines no pot ser inferior a 18 vegades el DN del tub.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els 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
m de llargària de tub realment instal·lat, amidat descomptant la llargària ocupada pels altres
accessoris, vàlvules, equips, etc. de la canonada.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Han de complir la normativa indicada al seu Plec de Condicions.

____________________________________________________________________________

FF - TUBS I ACCESSORIS
FFB -

TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ

FFBA - SUBMINISTRAMENT D'ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A DERIVACIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FFBAU076.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Subministrament de ràcords en forma de Te per a la formació de derivacions en canalitzacions a pressió
de polietilè aptes per al transport d’aigua de consum humà des de DN 20 fins a DN 630.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els materials subministrats han de complir el que s’especifica al seu Plec de Condicions.
TE DE FOSA DÚCTIL PER A SISTEMES DE CANONADES DE POLIETILÈ:
En les unions embridades cada brida ha d'incorporar el 50% dels junts d'estanquitat i el 50% dels
cargols de la brida amb les seves femelles i volanderes. Aquestes materials han de complir les
especificacions del seu plec de condicions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalats en capses amb les proteccions necessàries per a que no es malmetin els
revestiments ni la resta de components que formen part del ràcord.
L’embalatge ha de permetre la identificació del producte que conté sense necessitat d’obrir-lo.
Juntament amb els materials s’han d’adjuntar les instruccions necessàries per al seu muntatge.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Han de complir la normativa indicada al seu Plec de Condicions.

____________________________________________________________________________

FF - TUBS I ACCESSORIS
FFB -

TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ

FFBB - SUBMINISTRAMENT D'ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A CANVIS DE DIRECCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FFBBU016.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Subministrament de ràcords en forma de colze per a la formació de canvis de direcció en canalitzacions
a pressió de polietilè aptes per al transport d’aigua de consum humà des de DN 20 fins a DN 630.
CONDICIONS GENERALS:
Els materials subministrats han de complir el que s’especifica al seu Plec de Condicions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalats en capses amb les proteccions necessàries per a que no es malmetin els
revestiments ni la resta de components que formen part del ràcord.
L’embalatge ha de permetre la identificació del producte que conté sense necessitat d’obrir-lo.
Juntament amb els materials s’han d’adjuntar les instruccions necessàries per al seu muntatge.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Han de complir la normativa indicada al seu Plec de Condicions.

____________________________________________________________________________

FF - TUBS I ACCESSORIS
FFB -

TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ

FFBD - SUBMINISTRAMENT D'ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A UNIONS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Subministrament de ràcords i accessoris d’unió per a canalitzacions a pressió de polietilè aptes
per al transport d’aigua de consum humà des de DN 20 fins a DN 630.
CONDICIONS GENERALS:
Els materials subministrats han de complir el que s’especifica al seu Plec de Condicions.
PORTABRIDES MANIPULAT PER A UNIÓ PER TERMOFUSIÓ:
Juntament amb el portabrides de polietilè s’ha de subministrar la brida.
UNIONS EMBRIDADES:
En les unions embridades cada brida ha d'incorporar el 50% dels junts d'estanquitat i el 50% dels
cargols de la brida amb les seves femelles i volanderes. Aquest materials han de complir les
especificacions del seu plec de condicions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalats en capses amb les proteccions necessàries per a que no es malmetin els
revestiments ni la resta de components que formen part del ràcord.
L’embalatge ha de permetre la identificació del producte que conté sense necessitat d’obrir-lo.
Juntament amb els materials s’han d’adjuntar les instruccions necessàries per al seu muntatge.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Han de complir la normativa indicada al seu Plec de Condicions.
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FF - TUBS I ACCESSORIS
FFL -

BRIDES I COLLARINS

FFL1 - MUNTATGE DE BRIDES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge de brides col·locades al fons de la rasa.
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
Grau de dificultat associat a l’entorn de l’obra:
Obra en zones no urbanes: Obres en que no hi ha les interferències pròpies de l’entorn
urbà.
Obra en zones urbanes: Obres en que hi ha una interferència normal pròpia de l’entorn
urbà.
Obra en zones urbanes amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de
la zona de treball: Obres en zones urbanes complicades per la poca mobilitat de la maquinària, grues
i camions, per l’elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat
d’ubicar una plataforma de treball lateral i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important,
etc. i/o obres en les que els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d’espai
en la proximitat d’on s’executen les tasques de muntatge.
Grau de dificultat associat a la presència de serveis a l’interior de la rasa:
Obra sense afectació per presència de serveis l’interior de la rasa: Són aquelles rases
en que no hi ha afectació de serveis a l’interior de la rasa, o amb una afectació mínima, que en
cap cas interfereix en les tasques de col·locació dels tubs.
Obra amb afectació per presència de serveis a l’interior de la rasa: Són aquelles rases
en que hi ha presència de serveis a l’interior de la rasa que interfereixen en les tasques de
col·locació dels tubs.
Grau de dificultat associat a la presència d’estrebada a l’interior de la rasa:
Obra sense presència d’estrebada a l’interior de la rasa: Són aquelles rases amb talussos
estables de forma natural en que no ha calgut disposar de mitjans de protecció contra despreniments
a l’interior de la rasa que interfereixen en la col·locació dels tubs.
Obra amb presència d’estrebada a l’interior de la rasa: Són aquelles rases amb talussos
inestables en que ha calgut disposar de mitjans de protecció contra despreniments a l’interior de
la rasa que interfereixen en la col·locació dels tubs.
S’han considerat els tipus d’unions següents:
Unions embridades amb brides del tipus PN16 segons UNE-EN 1092-2
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Comprovació del pla de suport
Replanteig de la partida d’obra
Neteja de les cares de la brida en contacte amb el junt
Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
Alineació dels components a connectar deixant entre les dues brides un petit espai per
al pas del junt.
Col·locació i centrat del junt entre les dues brides de la unió
Col·locació dels perns amb les seves femelles i volanderes
Collar els perns en passades successives, amb un mínim de 3 passades
Neteja de la unitat d’obra
Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les unions han de ser estanques 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.
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
Els components de la canonada han de quedar protegits dels efectes de les càrregues exteriors, del
trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.
UNIONS EMBRIDADES:
L’eix del component a connectar ha de quedar alineat amb l’eix dels tubs o altres elements a
connectar.
L'estanquitat s'obté per la compressió del junt situat entre les dues brides dels elements a
connectar.
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La unió embridada ha de tenir col·locats tots els components que formen part de la unió, és a dir,
la totalitat dels cargols, femelles i volanderes així com el propi junt d’estanquitat.
Els cargols han d’estar premuts al parell de collament especificat a la DT en funció del tipus de
brida, de la dimensió i nombre de cargols de la unió i del tipus de junt a interposar entre les
brides.
Els cargols seran de les dimensions i característiques especificades a la DT.
Els junts seran de les dimensions i característiques especificades a la DT.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de baixar els components a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun
defecte.
Abans de la col·locació dels components 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.
Cal comprovar que els components a col·locar corresponen a l’especificat a la DT.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en els components.
Quan el pes, dimensions i dificultat de manipulació del component ho requereixin, es recomana la
suspensió del mateix per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els components.
Per a fer les unions no s'han de forçar ni deformar els extrems. Queda expressament prohibit modificar
els components a connectar.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis
i greixos, i finalment aigua, utilitzant els desguassos previstos per a aquestes operacions.
L'amplària, fondària i demés característiques de la rasa així com el seu reblert seran les que
s’exigeixen al tub del mateix diàmetre nominal que el component a col·locar.
Col·locats els components 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.).
Els components i les pròpies rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant
desguassos a l'excavació durant les tasques de muntatge.
Un cop realitzades les probes hidràuliques en la canonada es comprovarà el collat dels perns, i
si és necessari es tornaran a collar.
Un cop acabat el muntatge es procedirà a la retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls
de materials, etc.
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 siguin accessibles per a la seva reparació.
UNIONS EMBRIDADES:
Les cares de les brides de la unió s’han de netejar abans de dur a terme la unió. Es comprovarà
que les cares de les brides presenten una superfície llisa i sense defectes. Així mateix es netejarà
el junt per tal d’assegurar que les superfícies del mateix que donen l’estanquitat estan lliures
de brutícia i de defectes.
Les brides s’han d’alinear abans de col·locar els perns. S’ha de deixar una petita separació entre
les dues brides per tal de poder introduir el junt d’estanquitat.
Un cop alineades les brides s’ha d’introduir el junt entre les mateixes i procedir al seu centrat.
Un cop col·locat el junt entre les dues brides en la seva posició definitiva s’han de col·locar
els elements de la unió cargolada. En primera instància cal prémer manualment els cargols per tal
de comprovar que les rosques estan en bon estat.
Els cargols de la unió embridada s’han de prémer en passades successives fins al parell final de
collament segons el patró indicat a la DT.
Els lubricants que s’utilitzin en les rosques han de ser compatibles amb els materials de la unió.
Es tindrà cura de no contaminar ni les brides ni les cares del junt amb el lubricant de les rosques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels components ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*UNE-EN 805:2000 Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes exteriores a los edificios
y sus componentes.
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FN - VÀLVULES I CARRETS DE DESMUNTATGE
FN1 -

VÀLVULES DE COMPORTA

FN12 - SUBMINISTRAMENT DE VÀLVULES DE COMPORTA METÀL·LIQUES, MANUALS, AMB BRIDES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FN12U152.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Subministrament de vàlvules de comporta d’accionament manual aptes per a canalitzacions de transport
d’aigua de consum humà, amb unió embridada des de DN 50 fins a DN 300 i de 16 bar de pressió nominal.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els materials subministrats han de complir el que s’especifica al seu Plec de Condicions.
En les unions embridades cada brida ha d'incorporar el 50% dels junts d'estanquitat i el 50% dels
cargols de la brida amb les seves femelles i volanderes. Aquestes materials han de complir les
especificacions del seu plec de condicions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en caixes amb les proteccions necessàries per a que no es malmetin els
revestiments ni la resta de components que formen part de la vàlvula.
L’embalatge ha de permetre la identificació del producte que conté sense necessitat d’obrir-lo.
Juntament amb els materials s’han d’adjuntar les instruccions necessàries per al seu muntatge.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Han de complir la normativa indicada al seu Plec de Condicions.

____________________________________________________________________________

FN - VÀLVULES I CARRETS DE DESMUNTATGE
FND -

MUNTATGE DE VÀLVULES I ACCESSORIS DE MUNTATGE

FND3 - MUNTATGE DE VÀLVULES EMBRIDADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FND3U1A1,FND3U152.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge de vàlvules amb unions embridades.
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
Grau de dificultat associat a l’entorn de l’obra:
Obra en zones no urbanes: Obres en que no hi ha les interferències pròpies de l’entorn
urbà.
Obra en zones urbanes: Obres en que hi ha una interferència normal pròpia de l’entorn
urbà.
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Obra en zones urbanes amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de
la zona de treball: Obres en zones urbanes complicades per la poca mobilitat de la maquinària, grues
i camions, per l’elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat
d’ubicar una plataforma de treball lateral i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important,
etc. i/o obres en les que els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d’espai
en la proximitat d’on s’executen les tasques de muntatge.
Grau de dificultat associat a la presència de serveis a l’interior de la rasa:
Obra sense afectació per presència de serveis l’interior de la rasa: Són aquelles rases
en que no hi ha afectació de serveis a l’interior de la rasa, o amb una afectació mínima, que en
cap cas interfereix en les tasques de col·locació dels tubs.
Obra amb afectació per presència de serveis a l’interior de la rasa: Són aquelles rases
en que hi ha presència de serveis a l’interior de la rasa que interfereixen en les tasques de
col·locació dels tubs.
Grau de dificultat associat a la presència d’estrebada a l’interior de la rasa:
Obra sense presència d’estrebada a l’interior de la rasa: Són aquelles rases amb talussos
estables de forma natural en que no ha calgut disposar de mitjans de protecció contra despreniments
a l’interior de la rasa que interfereixen en la col·locació dels tubs.
Obra amb presència d’estrebada a l’interior de la rasa: Són aquelles rases amb talussos
inestables en que ha calgut disposar de mitjans de protecció contra despreniments a l’interior de
la rasa que interfereixen en la col·locació dels tubs.
S’han considerat les vàlvules següents:
Vàlvules de comporta d’accionament manual
Vàlvules de papallona concèntriques d’accionament manual
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
Muntades soterrades sense pericó
Muntades en pericó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Neteja de l'interior del tubs i de les unions
Preparació de les unions amb els elements d'estanqueitat
Connexió de la vàlvula als tubs
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.
Les unions han de ser estanques 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.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
L'estanquitat s'obté per la compressió del junt situat entre les dues brides dels elements a
connectar.
La unió embridada ha de tenir col·locats tots els components que formen part de la unió, és a dir,
la totalitat dels cargols, femelles i volanderes així com el propi junt d’estanquitat.
Els cargols han d’estar premuts al parell de collament especificat a la DT en funció del tipus de
brida, de la dimensió i nombre de cargols de la unió i del tipus de junt a interposar entre les
brides.
Els cargols seran de les dimensions i característiques especificades a la DT.
Els junts seran de les dimensions i característiques especificades a la DT.
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 el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la
pressió de treball.
El pes de la canonada no ha de descansar sobre la vàlvula.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
Toleràncies d'instal·lació:
Posició: ± 30 mm
VÀLVULES DE COMPORTA MUNTADES SOTERRADES SENSE PERICÓ:
La distància entre la part superior de la caperutxa i la rasant de la vorera (h) ha de complir el
següent:
Vàlvules situades en voreres i zones de vianants exemptes de trànsit en zones
urbanitzades:
Sense conjunt de maniobra: 0,15m <= h <= 0,35 m
Amb conjunt de maniobra: 0,35m <= h <= 2,50 m
Vàlvules situades en calçada: no aplica
El recobriment de la canonada (R) o distància entre la generatriu superior de la canonada i la rasant
de la vorera ha de complir el següent:
DN (mm)
RECOBRIMENT (R) en m
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Sense conjunt de maniobra
Amb conjunt de maniobra
65
>= 0,40 - <= 0,60
>= 0,60 - <= 2,90
80
>= 0,40 - <= 0,60
>= 0,60 - <= 2,90
100
>= 0,45 - <= 0,65
>= 0,65 - <= 2,90
150
>= 0,50 - <= 0,70
>= 0,70 - <= 2,90
200
>= 0,60 - <= 0,80
>= 0,80 - <= 2,90
VÀLVULES MUNTADES EN PERICÓ:
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant 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.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col·locar
i treure tots els cargols de les brides.
En el muntatge de les vàlvules de comporta, el recobriment de la canonada (R) o distància entre
la generatriu superior de la canonada i la rasant de la vorera, ha de complir el següent:
Vàlvules situades en voreres i zones de vianants exemptes de trànsit en zones
urbanitzades:
En canalització: >= 0,6 m
En escomeses: >= 0,4 m
Vàlvules situades en calçada:
En canalització: >= 1,0 m
En escomeses: >= 1,0 m
VÀLVULES DE PAPALLONA:
Les brides dels accessoris a instal·lar en els extrems de la vàlvula han de ser sense canal, de
diàmetr nominal (DN) igual al de la vàlvula i han de complir les normes i especificacions de la
DT.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.
Cal comprovar que els components a col·locar corresponen a l’especificat a la DT.
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 les condicions correctes per a realitzar la unió.
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.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en els components.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
Per a fer les unions no s'han de forçar ni deformar els extrems. Queda expressament prohibit modificar
els components a connectar.
Les cares de les brides de la unió s’han de netejar abans de dur a terme la unió. Es comprovarà
que les cares de les brides presenten una superficie llisa i sense defectes. Així mateix es netejarà
el junt per tal d’assegurar que les superfícies del mateix que donen l’estanquitat estan lliures
de brutícia i de defectes.
Les brides s’han d’alinear abans de col·locar els perns. S’ha de deixar una petita separació entre
les dues brides per tal de poder introduir el junt d’estanquitat.
Un cop alineades les brides s’ha d’introduir el junt entre les mateixes i procedir al seu centrat.
Un cop col·locat el junt entre les dues brides en la seva posició definitiva s’han de col·locar
els elements de la unió cargolada. En primera instància cal prémer manualment els cargols per tal
de comprovar que les rosques estan en bon estat.
Els cargols de la unió embridada s’han de prémer en passades successives fins al parell final de
collament segons el patró indicat a la DT.
Els lubricants que s’utilitzin en les rosques han de ser compatibles amb els materials de la unió.
Es tindrà cura de no contaminar ni les brides ni les cares del junt amb el lubricant de les rosques.
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L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
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.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
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.
Un cop realitzades les proves hidràuliques en la canonada es comprovarà el collat dels perns, i
si és necessari es tornaran a collar.
Un cop acabat el muntatge es procedirà a la retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls
de materials, etc.
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.

____________________________________________________________________________
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G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
G2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G2R -

GESTIÓ DE RESIDUS

G2R3 - TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G2R350DA.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició
o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció
o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions
de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials
del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades
a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos
punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció
i Enderrocs" de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i els Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i
cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que
la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta
gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris
següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició,
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

____________________________________________________________________________

G2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G2R -

GESTIÓ DE RESIDUS

G2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G2RA7LP0.
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.
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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.

____________________________________________________________________________

GEMV -

FAMÍLIA GEMV

Plec de condicions

____________________________________________________________________________
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H-

PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT

H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL
H15 -

PROTECCIONS COL·LECTIVES

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
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.
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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.
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
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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.

____________________________________________________________________________
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P-

PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS

P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTI? DE RESIDUS
P21 -

ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P21G - ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL?LACIONS
P21G5- -

DEMOLICI? D'EMBORNAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P21G5-54CN.
Plec de condicions
1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolici? d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals
o mec?nics.
S'han considerat els elements seg?ents:
- Claveguera, claveguer? o cuneta de formig? amb o sense solera de formig?
- Pou, embornal o interceptor de ma? amb o sense solera de formig?
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de di?metre com a m?xim
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
- Preparaci? de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements met?l?lics
- Trossejament i apilada de la runa
- C?rrega de la runa sobre el cami?
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la c?rrega,
en funci? dels mitjans de qu? es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funci? de l'?s a que es destinin (transport
a abocador, reutilitzaci?, eliminaci? en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
L'excavaci? del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambd?s costats, de manera que
mantinguin el mateix nivell.
Ha d'estar fora de servei.
Qualsevol conducci? que empalmi amb l'element ha de quedar obturada.
S'han de protegir els elements de servei p?blic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execuci? dels treballs no han de produir desperfectes, mol?sties o perjudicar les construccions,
bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formaci? 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 ve?nes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operaci? de c?rrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necess?ries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i c?rrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en mat?ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construcci?.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
CLAVEGUER?, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACI?:
EMBORNAL:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones T?cnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados art?culos del pliego
de prescripciones t?cnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcci?n
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

____________________________________________________________________________

P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTI? DE RESIDUS
P22 -

MOVIMENTS DE TERRES

P225 - REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES
P2259- -

REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA O CAIXA DE PAVIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P2259-548K.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de rases,
forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i operacions de
correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert.
S'han considerat els tipus següents:
- Repàs i piconatge d'esplanada
- Repàs i piconatge de caixa de paviment
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.
- Amb dificultat
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny
de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el
pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on
s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:
- En funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Repàs i piconatge:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA:
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.
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REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT:
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.
Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment.
La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista.
La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: - 25 mm
- Planor: ± 15 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
REPÀS I PICONATGE:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin compactar
amb l'equip habitual, s'han d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la densitat de
compactació especificada.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
REPÀS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.

____________________________________________________________________________

P3 - FONAMENTS, CONTENCIONS I T?NELS
P31 -

RASES I POUS

P312- - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS (CE, EHE)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P312-D4W4.
Plec de condicions
1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formig? en massa, armat, per a pretensar,
formig? autocompactant i formig? lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora,
que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de cami?, amb bomba o amb
cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formig?.
S'han considerat els elements a formigonar seg?ents:
- Rases i pous
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Formigonament:
- Preparaci? de la zona de treball
- Humectaci? de l'encofrat
- Abocada del formig?
- Compactaci? del formig? mitjan?ant vibratge, en el seu cas
- Curat del formig?
CONDICIONS GENERALS:
En l'execuci? de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en
especial les que fan refer?ncia a la durabilitat del formig? i les armadures (art.8.2 i 37 de
l'EHE-08) en funci? de les classes d'exposici?.
El formig? estructural ha de fabricar-se en centrals espec?fiques
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El formig? col?locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Despr?s del formigonament les armadures han de mantenir la posici? prevista a la DT.
La secci? de l'element no ha de quedar disminu?da en cap punt per la introducci? d'elements de
l'encofrat ni d'altres.
La DF comprovar? l'abs?ncia de defectes significatius en la superf?cie de formig?. En cas de
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorar? la reparaci?.
L'element acabat ha de tenir una superf?cie uniforme, sense irregularitats.
Si la superf?cie ha de quedar vista ha de tenir, a m?s, una coloraci? uniforme sense regalims, taques,
o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matac?, les pedres han de quedar distribu?des uniformement dins de la massa
de formig? sense que es toquin entre elles.
La resist?ncia caracter?stica del formig? es comprovar? d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Les toler?ncies d'execuci? han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma
EHE-08.
Les toler?ncies en el recobriment i la posici? de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE
36831.
No s'accepten toler?ncies en el replanteig d'eixos en l'execuci? de fonaments de mitgeres, buits
d'ascensor, passos d'instal?lacions, etc., fora que ho autoritzi expl?citament la DF.
RASES I POUS:
Toler?ncies d'execuci?:
- Desviaci? en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensi? en la direcci? considerada, ? 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formig? de neteja: + 20 mm, - 50 mm
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Gruix del formig? de neteja: - 30 mm
- Dimensions en planta:
- Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensi? considerada):
- D <= 1 m: + 80 mm; -20mm
- 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm , -20mm
- D > 2,5 m: + 200 mm , -20mm
- Secci? transversal (D:dimensi? 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):
- Formig? 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 PROC?S D'EXECUCI?
FORMIGONAMENT:
Si la superf?cie sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar pr?viament la
part afectada.
La temperatura dels elements on s'aboca el formig? ha de ser superior als 0?C.
El formig? 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 seg?ents la temperatura pot ser inferior a 0?C. Fora d'aquests
l?mits, el formigonament requereix precaucions expl?cites i l'autoritzaci? de la DF En aquest cas,
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resist?ncia
realment assolida.
Si l'encofrat ?s de fusta, ha de tenir la humitat necess?ria per tal que no absorbeixi l'aigua del
formig?.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formig?.
No es procedir? al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col?locades
en posici? definitiva.
La DF comprovar? l'abs?ncia de defectes significatius en la superf?cie de formig?. En cas de
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorar? la reparaci?.
No es col?locar? en obra capes o tongades de formig? amb un gruix superior al que permeti una
compactaci? completa de la massa
Si l'abocada del formig? es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal?laci? de bombeig pr?viament
al formigonament.
No pot transc?rrer m?s d'1,5 hora des de la fabricaci? del formig? 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 al??ria petita i sense que es produeixin disgregacions.
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La compactaci? del formig? es realitzar? mitjan?ant processos adequats a la consist?ncia de la mescla
i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregaci?.
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formig? no es produeixen despla?aments de
l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti
el formig?.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuaci?
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 espec?fics (com les resines epoxi) per a l'execuci? 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 per?ode d'enduriment del formig? cal assegurar el manteniment de la
humitat de l'element de formig? mitjan?ant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrec?rregues i vibracions que puguin provocar la fissuraci?
de l'element.
FORMIG? ESTRUCTURAL:
La compactaci? s'ha de realitzar per vibratge. El gruix m?xim de la tongada dep?n 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 m?s intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i
als paraments.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats
acceptades pr?viament i expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucci?n de Hormig?n Estructural
(EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI? I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCI?. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control m?s destacables s?n els seg?ents:
- Aprovaci? del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecci? visual de totes les excavacions abans de la col?locaci? de les armadures, amb observaci?
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.
- Observaci? de la superf?cie sobre la que s'ha d'estendre el formig? i de les condicions d'encofrat.
Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de
formigonar.
- Verificaci? de la correcte disposici? de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar
moviments de la ferralla durant el formigonat.
- Inspecci? del proc?s de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i
condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del proc?s i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, despr?s del formigonat.
CONTROL D'EXECUCI?. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del cap?tol 17 de
la norma EHE-08.
CONTROL D'EXECUCI?. INTERPRETACI? DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podr? iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovaci? de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control m?s destacables s?n els seg?ents:
- Inspecci? visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geom?triques d'acabat, segons
l'article 100. Control de l'element constru?t de l'EHE-08.
- Assaigs d'informaci? complement?ria.
De les estructures projectades i constru?des d'acord a la Instrucci? EHE-08, en les que els
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materials i l'execuci? hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjan?ant els controls
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informaci? i en particular a proves de c?rrega,
les incloses en els seg?ents sup?sits:
- Quan aix? ho disposi les Instruccions, reglaments espec?fics d'un tipus d'estructura o el plec
de prescripcions t?cniques particulars.
- Quan degut a car?cter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix
certes condicions espec?fiques. En aquest cas el plec de prescripcions t?cniques particulars
establir? els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisi? la forma de
realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcci? 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 cap?tol 17 de
la norma EHE-08.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACI? DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien defici?ncies importants en l'element constru?t, la DF podr? encarregar assaigs
d'informaci? complementaria (testimonis, ultrasons, escler?metre) sobre el formig? endurit, per
tal de tenir coneixement de les condicions de resist?ncia assolides o altres caracter?stiques de
l'element formigonat.

____________________________________________________________________________

P4 - ESTRUCTURES
P45 -

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

P45C - FORMIGONAMENT DE LLOSES I BANCADES
P45C1- -

FORMIGONAMENT DE LLOSES (CE, EHE)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P45C1-D5S9.
Plec de condicions
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:
- Lloses i bancades
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.
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.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
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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.
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:
Toleràncies d'execució:
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals): ± 20 mm
- Secció transversal (D: dimensió considerada):
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:
- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m
- Resta d'elements: ± 10 mm
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la
part afectada.
La temperatura dels elements on 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'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmissibles 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 garantir 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
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disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i
als paraments.
LLOSES:
Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT. Cas
que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la resultant del
traçat de les armadures actives, i no es tornarà a formigonar fins que la DF els hagi examinat.
Si l'element és pretesat, i no s'utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial cura
la zona d'ancoratges.
3.- UNITAT I CRITERI 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:
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
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tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de
l'element formigonat.
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P4 - ESTRUCTURES
P45 -

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

P45C - FORMIGONAMENT DE LLOSES I BANCADES
P45C6- -

LLOSA D'ESCALA DE FORMIGÓ ARMAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P45C6-6NXB.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'elements estructurals de formigó armat. La partida inclou totes les operacions de
muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Llosa inclinada de formigó armat
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 i el seu apuntalament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces de l'encofrat
- Marcat de les línies de replanteig dels cassetons o eixos de les armadures en el cas de sostres
i lloses
- Col·locació dels cassetons o de l'alleugeridor en el cas de sostres
- Alineació dels cassetons segons l'amplària dels nervis en el cas de sostres
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Reglejat i anivellament de la cara superior del formigó en el cas del sostres i lloses
- Cura del formigó
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst
- Protecció de l'element front a qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop l'element estructural
estigui en disposició de suportar els esforços
CONDICIONS GENERALS:
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.
La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.) que
puguin afectar la durabilitat del element.
No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies deteriorades,
els guerxaments, les esquerdes, les armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu
comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense
l'autorització de la DF.
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Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras
del parament.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la
secció de la barra solapada més gran.
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de l'EHE-08:
- Elements formigó armat:
- En classe d'exposició I: <= 0,4 mm
- En classe d'exposició IIa, IIb, H: <= 0,3 mm
- En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F, Qa: <= 0,2 mm
- En classe d'exposició IIIc, Qb, Qc: <= 0,1 mm
- Elements formigó pretensat:
- En classe d'exposició I: <= 0,2 mm
- En classe d'exposició IIa, IIb, H: <= 0,2 mm
Vibracions: Ha de complir l'especificat en l'apartat 4.3.4 del DB-HE
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat de línies i superfícies (H alçària del punt considerat):
- H <= 6 m: ± 24 mm
- 6 m < H <= 30 m: ± 4H, ± 50 mm
- H >= 30 m: ± 5H/3, ± 150 mm
- Desviacions laterals:
- Peces: ± 24 mm
- Junts: ± 16 mm
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals): ± 20 mm
- Secció transversal (D: dimensió considerada):
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Planor:
- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma
EHE-08.
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les
operacions incloses a la unitat d'obra.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una
operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix
el plec de condicions de l'operació.
Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de les
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades
en posició definitiva.
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
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.
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.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades
o plàstics.
La col·locació dels cassetons s'ha de fer tenint cura que no rebin cops que puguin fer-los malbé.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una
compactació completa de la massa
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir 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.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
SOSTRES I LLOSES:
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m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione de la DT.
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
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
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P4 - ESTRUCTURES
P4B -

ARMADURES PASSIVES

P4B8- - ARMADURA PER A LLOSES D'ESTRUCTURA, EN BARRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P4B8-D6QH.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt
de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó,
a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Elements estructurals de formigó armat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE
i l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que
totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent,
sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.
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Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura
no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1
de l'EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els
procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària
dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les
prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE
amb els procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir
l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva
posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat
simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures
estiguin a l'encofrat.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en
mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma
EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de
la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article
8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen
part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat
de la peça.
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la
peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
- En series de barres paral·leles: ± 50 mm
- En estreps i cèrcols: ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE
36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el
cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar
empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent
es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la
secció de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25
granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura:
>= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25
granulat màxim
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Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la
EHE).
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques
i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant
en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni
filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2
de l'EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual
de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element
compost)
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto
314/2006.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels
següents punts:
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals
per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.
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P4D -

ENCOFRATS I ALLEUGERIDORS

P4DC- -

ENCOFRAT PER A LLOSES I BANCADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P4DC-3UYA.
Plec de condicions
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 garanteixi 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.
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Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços
horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se utilitzar els següents
procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i
rigidesa suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure
retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes
que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements
de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes
excepcions anteriors.
La DF podrà reduir els terminis 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
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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 període 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 assegurar 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 CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.
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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).
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P7 - IMPERMEABILITZACIONS, A?LLAMENTS I FORMACI? DE JUNTS
P7B -

GEOT?XTILS I L?MINES SEPARADORES

P7B1- - GEOT?XTIL, COL?LOCAT
Plec de condicions
1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
L?mina separadora col?locada no adherida.
S'han considerat els materials seg?ents:
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropil? i un 30% de fibres de polietil?, sense teixir, termosoldat
- Feltre de polipropil? format per filaments sint?tics no teixits lligats mec?nicament
- Feltre de poli?ster termoestable fet amb fibres de poli?ster sense teixir, consolidat mec?nicament
mitjan?ant punxonament
- Feltre teixit de fibres de polipropil?
- Fibra de vidre amb insercions de fils de refor? longitudinals
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
- Neteja i preparaci? del suport
- Col?locaci? de la l?mina
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.
Ha de garantir la no adher?ncia entre els components del sistema entre els que s'intercala.
Les caracter?stiques del material sobre el que s'est?n la lamina haur? de coincidir amb el previst
a Projecte, en el estudi i c?lcul del geot?xtil.
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb qu? hagi d'estar en contacte.
Les l?mines han de cavalcar entre elles.
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.
Cavalcaments:
- L?mines geot?xtils en tracci? mec?nica: >= 30 cm
- L?mines separadores de polipropil?: >= 5 cm
- L?mines separadores de polietil?: >= 5 cm
2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la l?mina.
Les l?mines col?locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.
Els geot?xtils en tracci? mec?nica que no s'hagin sotm?s a l'assaig de resist?ncia a la intemp?rie
s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col?locaci?.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superf?cie amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducci? de la superf?cie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seg?ents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen les p?rdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI? I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCI?. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control m?s destacables s?n els seg?ents:
- Inspecci? visual del material abans de la seva col?locaci?, rebutjant les peces malmeses
CONTROL D'EXECUCI?. OPERACIONS DE CONTROL EN L?MINES EN TRACCI? MEC?NICA:
Els punts de control m?s destacables s?n els seg?ents:
- Inspecci? visual de la superf?cie sobre la que s'ha d'estendre el geot?xtil
- Control del procediment d'execuci?, amb especial atenci? als cavalcaments en junts longitudinals
i transversals
- Control de longitud de soldadura del geot?xtil
CONTROL D'EXECUCI?. OPERACIONS DE CONTROL EN L?MINES DE POLIPROPIL?:
Els punts de control m?s destacables s?n els seg?ents:
- Neteja i rep?s del suport.
- Control del procediment d'execuci?, amb especial atenci? als cavalcaments entre peces
CONTROL D'EXECUCI?. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCI?. INTERPRETACI? DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcci? per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuaci? dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execuci?.
CONTROL D'EXECUCI?. INTERPRETACI? DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN L?MINES EN
TRACCI? MEC?NICA:
Si les caracter?stiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a Projecte,
es realitzar? un nou estudi i c?lcul del geot?xtil.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control m?s destacables s?n els seg?ents:
Inspecci? visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACI? DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcci? per part del contractista de les irregularitats observades.
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P7 - IMPERMEABILITZACIONS, A?LLAMENTS I FORMACI? DE JUNTS
P7B -

GEOT?XTILS I L?MINES SEPARADORES

P7B2- - L?MINA SEPARADORA DE POLIETIL?

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P7B2-5RJ8.
Plec de condicions
1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
L?mina separadora col?locada no adherida.
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S'han considerat els materials seg?ents:
- Vel de polietil? de 50 a 150 micres de gruix
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
- Neteja i preparaci? del suport
- Col?locaci? de la l?mina
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.
Ha de garantir la no adher?ncia entre els components del sistema entre els que s'intercala.
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb qu? hagi d'estar en contacte.
Les l?mines han de cavalcar entre elles.
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.
Cavalcaments:
- L?mines geot?xtils en tracci? mec?nica: >= 30 cm
- L?mines separadores de polipropil?: >= 5 cm
- L?mines separadores de polietil?: >= 5 cm
2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la l?mina.
Les l?mines col?locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superf?cie amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducci? de la superf?cie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seg?ents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen les p?rdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI? I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCI?. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control m?s destacables s?n els seg?ents:
- Inspecci? visual del material abans de la seva col?locaci?, rebutjant les peces malmeses
CONTROL D'EXECUCI?. OPERACIONS DE CONTROL EN L?MINES DE POLIETIL?:
Els punts de control m?s destacables s?n els seg?ents:
- Control d'execuci? de cada unitat d'obra verificant el replanteig
Es comprovar? que s'han adoptat les mesures necess?ries per assegurar la compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Neteja i rep?s del suport.
- Aplicaci? de l'emprimaci?, en el seu cas
- Control del procediment d'execuci?, amb especial atenci? als cavalcaments entre peces i a
l'execuci? dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.
CONTROL D'EXECUCI?. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCI?. INTERPRETACI? DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcci? per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuaci? dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execuci?.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control m?s destacables s?n els seg?ents:
Inspecci? visual de la unitat acabada.
- Proves d'estanquitat a criteri de DF en l?mines de polietil?.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACI? DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcci? per part del contractista de les irregularitats observades.
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P9 - FERMS I PAVIMENTS
P9G P9G0- -

PAVIMENTS DE FORMIG?
ACABAT SUPERFICIAL DE PAVIMENT DE FORMIG?

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P9G0-51BK,P9G0-51BJ.
Plec de condicions
1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execuci? d'acabats superficials i formaci? de junts en paviments de formig?.
S'han considerat les unitats d'obra seg?ents:
- Corronat manual de paviment de formig?
- Ratllat manual de paviment de formig?
- Formaci? de junt amb perfil buit de PVC
- Formaci? de junt amb serra de disc
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
En el corronat o ratllat:
- Acabat de la superf?cie del paviment
CORRONAT:
Acabat manual de paviment de formig? fet amb un corr? de superf?cie en relleu.
A la superf?cie acabada no hi ha d'haver esquerdes ni discontinu?tats.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
L'acabat superficial ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
RATLLAT:
Acabat mec?nic de paviment de formig? fet amb raspall de pues.
Les estries han de ser paral?leles entre elles i sensiblement paral?leles o perpendiculars als eixos
del paviment.
A la superf?cie acabada no hi ha d'haver esquerdes ni discontinu?tats.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
L'acabat superficial ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient entre 5?C i 40?C.
L'acabat s'ha de fer un cop llest el paviment i abans que comenci l'adormiment del formig?.
RATLLAT:
Les estries s'han de fer aplicant mec?nicament un raspall amb pues de pl?stic, filferro o un altre
material aprovat per la DF.
CORRONAT:
L'acabat s'ha de fer aplicant manualment un corr? de superf?cie amb relleu. El tipus utilitzat ha
de ser aprovat per la DF.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ACABAT SUPERFICIAL DE PAVIMENT:
m2 de superf?cie amidada segons les especificacions de la DT, amb deducci? de la superf?cie
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seg?ents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________
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PD - INSTAL?LACIONS D'EVACUACI?, CANALITZACI? I VENTILACI? EST?TICA
PDK -

PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

PDK1- -

BASTIMENT I TAPA PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, COL?LOCATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PDK1-DXB3.
Plec de condicions
1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col?locaci? de bastiment i tapa per a peric?.
En actuacions de reparaci?, s'han considerat els graus de dificultat seg?ents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuaci?:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en qu? hi ha una interfer?ncia pr?pia de l'entorn
on es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquin?ria, per
l'elevada pres?ncia de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupaci? de la cal?ada per fer l'aplec de
materials que impliqui fer l'actuaci? per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar
en una zona amb tr?fic rodat important
- Actuacions en les qu? els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'?mbit de l'actuaci?:
- En funci? de l'ampl?ria de la vorera, cal?ada o plataforma ?nica
- Grau de dificultat associat a la pres?ncia d'elements externs a l'actuaci?:
- Sense afectaci? per serveis o elements de mobiliari urb?: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, sem?fors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, m?duls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir)
en les tasques
- Amb afectaci? per serveis o elements de mobiliari urb?: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, sem?fors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, m?duls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuaci?
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
- Comprovaci? de la superf?cie de recolzament
- Col?locaci? del morter d'anivellament
- Col?locaci? 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 pr?viament amb morter.
Ha de quedar s?lidament 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 per?metre. No ha de tenir moviments
que puguin provocar el seu trencament per impacte o b? produir sorolls.
Un cop col?locada la tapa, el dispositiu de fixaci? ha de garantir que nom?s podr? ser retirada
per personal autoritzat i que no podr? tenir despla?aments 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.
Toler?ncies d'execuci?:
- 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 PROC?S D'EXECUCI?
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El proc?s de col?locaci? no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides
per al material.
3.- UNITAT I CRITERI 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 T?cnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados art?culos del pliego
de prescripciones t?cnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcci?n
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI? I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCI?. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar s?n les seg?ents:
- Seguiment del proc?s de col?locaci?.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar s?n les seg?ents:
- Inspecci? de les condicions d'assentament del bastiment
- Comprovaci? de les toler?ncies d'ajust i de nivell respecte al paviment
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzar? sobre totes les unitats existents a l'obra.
INTERPRETACI? DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcci? per part del contractista de les irregularitats observades.

____________________________________________________________________________

PD - INSTAL?LACIONS D'EVACUACI?, CANALITZACI? I VENTILACI? EST?TICA
PDK -

PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

PDK2- -

PERIC? DE F?BRICA DE MA? PER A INSTAL?LACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PDK2-AJZ0.
Plec de condicions
1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Peric? per a registre de canalitzacions de serveis
S'han considerat els tipus seg?ents:
- Peric? de f?brica de ma? fet "in situ", amb parets arrebossades i lliscades interiorment, sobre
solera de ma? calat, i reblert lateral amb terres
En actuacions de reparaci?, s'han considerat els graus de dificultat seg?ents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuaci?:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en qu? hi ha una interfer?ncia pr?pia de l'entorn
on es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquin?ria, per
l'elevada pres?ncia de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupaci? de la cal?ada per fer l'aplec de
materials que impliqui fer l'actuaci? per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar
en una zona amb tr?fic rodat important
- Actuacions en les qu? els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca
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d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'?mbit de l'actuaci?:
- En funci? de l'ampl?ria de la vorera, cal?ada o plataforma ?nica
- Grau de dificultat associat a la pres?ncia d'elements externs a l'actuaci?:
- Sense afectaci? per serveis o elements de mobiliari urb?: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, sem?fors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, m?duls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir)
en les tasques
- Amb afectaci? per serveis o elements de mobiliari urb?: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, sem?fors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, m?duls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuaci?
Peric? de f?brica de ma? fet "in situ"
- Comprovaci? de la superf?cie d'assentament
- Col?locaci? dels maons de la solera
- Formaci? de les parets amb peces cer?miques, deixant preparats els forats per al pas de tubs.
- Formaci? de forats per a connexionat dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Reblert lateral amb terres.
PERIC? DE F?BRICA DE MA? FET "IN SITU"
El peric? ha d'estar format amb parets de peces cer?miques, sobre solera de ma? calat
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
Les peces cer?miques s'han de col?locar a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
La superf?cie interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a
la paret i acabada amb un lliscat de pasta de p?rtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense
fissures o d'altres defectes.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm
Pendent interior d'evacuaci? en pericons no sif?nics: >= 1,5%
Toler?ncies d'execuci?:
- Aplomat de les parets: ? 10 mm
- Planor de la f?brica: ? 10 mm/m
- Planor de l'arrebossat: ? 3 mm/m
2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
PERIC? DE F?BRICA DE MA? FET "IN SITU"
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil?li entre els 5?C i els 40?C, sense pluja.
El proc?s de col?locaci? del peric? no produir? desperfectes ni modificar? les condicions exigides
al material.
Es realitzar? una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucci?n de Hormig?n Estructural
(EHE-08).

____________________________________________________________________________

PG - INSTAL?LACIONS EL?CTRIQUES, DOM?TICA, FOTOVOLTAICA I MINIE?LICA
PG1 PG19- -

CAIXES I ARMARIS
CAIXA GENERAL DE PROTECCI?, COL?LOCADA

Plec de condicions
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1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Caixa general de protecci? de poli?ster refor?at, amb o sense borns bimet?l?lics segons esquemes
UNESA i muntada superficialment o encastades.
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
- Col?locaci? i anivellaci?
- Connexionat
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada s?lidament al parament per un m?nim de quatre punts.
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una al??ria de 400 mm, com a m?nim.
La caixa ha de quedar col?locada en un lloc de f?cil i lliure acc?s.
La posici? ha de ser la fixada a la DT.
No s'han de transmetre esfor?os entre els conductors i la caixa.
Si es col?loca encastada, les dimensions del n?nxol han de superar les de la caixa en un m?nim de
15 mm i un m?xim de 30 mm. La seva fond?ria ha de ser >= 30 cm.
Toler?ncies d'instal?laci?:
- Posici?: ? 20 mm
- Aplomat: ? 2%
2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
Per a la instal?laci? s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant.
La seva instal?laci? no ha d'alterar les caracter?stiques de l'element.
S'ha de treballar sense tensi? a la xarxa.
Un cop instal?lada la caixa, es procedir? a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERI 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 Electrot?cnico de Baja
Tensi?n. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI? I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCI?. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar s?n les seg?ents:
- Verificar la correcta ubicaci? i instal?laci? de l'escomesa segons prescripcions de la companyia
subministradora.
- Verificar la correcta ubicaci? i fixaci? de la CGP
- Verificar els seg?ents elements de la l?nia general d'alimentaci? :
- Secci? dels conductors
- Tipus de conductors (coure amb a?llament 0,6/1 kV)
- Calibre i naturalesa dels conductes
- Resist?ncia al foc dels conductes o safates emprats en la canalitzaci?
- Verificar (si existeix) la correcta instal?laci? de la l?nia repartidora
- Verificar la correcta ubicaci?, fixaci? i acoblament dels m?duls de protecci? i mesura.
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.
- Verificar la correcta execuci? de les connexions dels circuits.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar s?n les seg?ents:
- Realitzaci? i emissi? d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats d'acord
amb el que s'especifica a continuaci? i de quantificaci? dels mateixos.
- Assaigs:
- Resist?ncia d'a?llament (REBT)
- Rigidesa diel?ctrica (REBT)
- Funcionament interruptor autom?tic (REBT-COMPANYIA)
- Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN 61008-1)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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S'ha de comprovar la totalitat de la instal?laci?.
INTERPRETACI? DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es cas de defici?ncies de material o execuci?, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedir?
a fer-ho. En cas contrari es procedir? a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrep?ncies amb el projecte, es procedir? a l'adequaci?, d'acord
amb el determini la DF.

____________________________________________________________________________

PG - INSTAL?LACIONS EL?CTRIQUES, DOM?TICA, FOTOVOLTAICA I MINIE?LICA
PG2 -

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

PG2N- TUB FLEXIBLE DE MATERIAL PL?STIC PER A LA PROTECCI? DE CONDUCTORS EL?CTRICS,
COL?LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PG2N-EUGC.
Plec de condicions
1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tub flexible no met?l?lic, de fins a 250 mm de di?metre nominal, col?locat.
S'han considerat els tipus de tubs seg?ents:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'hal?gens
- Tubs de polipropil?
- Tubs de polietil? de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior
S'han considerat els tipus de col?locaci? seg?ents:
- Tubs col?locats encastats
- Tubs col?locats sota paviment
- Tubs col?locats sobre sostremort
- Tubs col?locats al fons de la rasa
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
- Replanteig del tra?at del tub
- L'estesa, fixaci? o col?locaci? 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 derivaci?, pericons, etc.), ni entre
aquests i les caixes de mecanismes.
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superf?cie sobre la qu? s'ha d'efectuar
el tractament superficial.
Toler?ncies d'instal?laci?:
- Penetraci? 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 m?nim.
CANALITZACI? 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 derivaci?, pericons, etc.), ni entre
aquests i les caixes de mecanismes.
Nombre de corbes de 90? entre dos registres consecutius: <= 3
Dist?ncia entre el tub i la capa de protecci?: >= 10 cm
Fond?ria de les rases: >= 40 cm
Penetraci? del tub dins dels pericons: 10 cm
Toler?ncies d'execuci?:
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- Penetraci? del tub dins dels pericons:

? 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
CONDICIONS GENERALS:
Abans de comen?ar els treballs de muntatge es far? un replanteig previ que ser? aprovat per la DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per
aquest. Els accessoris d'uni? i en general tots els accessoris que intervenen en la canalitzaci?
han de ser els adequats al tipus i caracter?stiques del tub a col?locar.
S'ha de comprovar que les caracter?stiques 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?locaci?.
La seva instal?laci? no n'ha d'alterar les caracter?stiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedir? a la retirada de l'obra de les restes
d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CANALITZACI? 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 canalitzaci? s'ha de col?locar una capa o coberta d'av?s i protecci? mec?nica (maons,
plaques de formig?, etc.).
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llarg?ria instal?lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
La instal?laci? inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge ?s encastat i definitives en
la resta de muntatges.
Aquest criteri inclou les p?rdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrot?cnico de Baja
Tensi?n. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducci?n de cables. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones el?ctricas. Parte 2-2: Requisitos
particulares para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones el?ctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos flexibles.
CANALITZACI? SOTERRADA:
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducci?n de cables. Parte 2-4: requisitos
particulares para sistemas de tubos enterrados.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI? I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCI?. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar s?n les seg?ents:
- Comprovaci? de la correcta implantaci? de les canalitzacions segons el tra?at previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeq?en a l'especificat i al que li correspon
segons el R.E.B.T., en funci? dels conductors instal?lats.
- Verificar la correcta suportaci? i l'?s dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecci? IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secci?.
- Verificar la continu?tat el?ctrica a canalitzacions met?l?liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no exist?ncia d'encreuaments i paral?lelismes amb d'altres canalitzacions a
dist?ncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexi? i l'?s dels accessoris adequats.
- Verificar la correcta implantaci? 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 verificar? per mostreig diferents punts de la instal?laci?.
INTERPRETACI? DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedir? a la seva adequaci?.
En cas de defici?ncies de material o execuci?, es procedir? d'acord amb el que determini la DF.
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PG - INSTAL?LACIONS EL?CTRIQUES, DOM?TICA, FOTOVOLTAICA I MINIE?LICA
PG3 PG32- -

CABLES EL?CTRICS PER A TENSI? BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCI? EL?CTRICA
CABLE D'ALUMINI 0,6/1 KV, COL?LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PG32-DYL0,PG32-DYKW.
Plec de condicions
1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa i col?locaci? de cable el?ctric destinat a sistemes de distribuci? de baixa tensi? i
instal?lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor d'alumini de tensi? assignada 0,6/1
kV.
- Cables r?gids de designaci? AL RZ1 (AS), amb a?llament de barreja de polietil? reticulat (XLPE)
i coberta de barreja de poliolefines, UNE 21123-4
- Cables r?gids de designaci? AL RZ, amb a?llament de barreja de polietil? reticulat (XLPE), UNE
21030
- Cables r?gids de designaci? AL RV amb a?llament de barreja de polietil? reticulat (XLPE) i coberta
de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-4
S'han considerat els tipus de col?locaci? seg?ents:
- Col?locat superficialment
- Col?locat en tub
- Col?locat en canal o safata
- Col?locat aeri
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
- Estesa, col?locaci? i tibat del cable si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexi?, prohibint-se
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi
tant la continu?tat el?ctrica com la de l'a?llament.
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 mec?nics que puguin venir despr?s de la seva
instal?laci?.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivaci?, de connexi? dels equips i dels mecanismos
el?ctrics.
Tots els materials que intervenen en la instal?laci? han de ser compatibles entre si. Per aquest
motiu, el muntatge i les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats
pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
El cable ha de portar una identificaci? mitjan?ant anelles o brides del circuit al qual pertany,
a la sortida del quadre de protecci?.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivaci?, ni entre aquestes i els mecanismes.
No s'han de transmetre esfor?os entre els cables i les connexions el?ctriques.
Penetraci? del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Radi de curvatura m?nim adm?s (N = "N" vegades el di?metre exterior del conductor en mm):
- Secci? 1-16 mm2: N=4 vegades D ext.
- Secci? 25-50 mm2: N=5 vegades D ext
- Secci? 70-300 mm2: N=6 vegades D ext
Toler?ncies d'instal?laci?:
- Penetraci? del conductor dins les caixes: ? 10 mm
Dist?ncia m?nima al terra en creuaments de vials p?blics:
- Sense transit rodat: >= 4 m
- Amb transit rodat: >= 6 m
COL?LOCAT SUPERFICIALMENT:
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjan?ant brides, collarins o abra?adores
de forma que no en surti perjudicada la coberta.
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Quan es col?loca muntat superficialment, la seva fixaci? al parament ha de quedar alineada
paral?lelament al sostre o al paviment i la seva posici? ha de ser la fixada al projecte.
Dist?ncia horitzontal entre fixacions: <= 80cm
Dist?ncia vertical entre fixacions: <= 150cm
En cables col?locats amb grapes sobre fa?anes s'aprofitar?, en la mesura del possible, les
possibilitats d'ocultaci? que ofereixi aquesta.
El cable es subjectar? a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents
a la intemp?rie 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 rec?rrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre,
es penjar? d'un cable fiador d'acer galvanitzat s?lidament subjectat pels extrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, el?ctriques o no, es deixar? una dist?ncia m?nima de
3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposar? un a?llament suplementari. Si
l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixaci? immediats han d'estar
el suficientment propers per tal d'evitar que la dist?ncia indicada pugui deixar d'existir.
COL?LOCACI? A?RIA:
El cable quedar? unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantar? tot l'esfor? de tracci?.
En cap cas est? permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.
La uni? del cable amb el suport es dur? a terme amb una pe?a adient que empresoni el neutre fiador
per la seva coberta a?llant sense malm?trela. Aquesta pe?a ha d'incorporar un sistema de tesat per
tal de donar-li al cable la seva tensi? de treball un cop estesa la l?nia. 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 fixaci?, ja sigui
en xarxes sobre suports o en xarxes sobre fa?anes o be en combinacions d'aquestes.
COL?LOCAT EN TUBS:
Quan el cable passi de subterrani a a?ri, es protegir? 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 connexi? entre el cable soterrat i el que transcorre per la fa?ana o suport es far? dintre d'una
caixa de doble a?llament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intemp?rie 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 el?ctrica com de l'a?llament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resist?ncia a la corrossi?.
El di?metre interior dels tubs ser? superior a dues vegades el di?metre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha m?s d'un cable, aleshores el di?metre del tub ha de ser suficientment
gran per evitar embussaments dels cables.
2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
CONDICIONS GENERALS:
L'instal?lador prendr? cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la
bobina.
Temperatura del conductor durant la seva instal?laci?: >= 0?C
No ha de tenir contacte amb superf?cies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
En els cables trenats es tindr? cura al treure el cable de la bobina per tal de no destrenar-lo.
Si l'estesa del cable es amb tensi?, 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 direcci? per
tal de no sobrepassar la tensi? m?xima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina
estirant per la part superior. Durant l'operaci? es vigilar? permanentment la tensi? del cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedir? a la fixaci? 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 for?a m?xima de tracci? durant el proc?s d'instal?laci? ser? tal que no provoqui allargaments
superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensi? m?xima admissible durant l'estesa
ser? de 50 N/mm2.
En el tra?at de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcci? i en general all?
on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.
Radi de curvatura m?nim admissible durant l'estesa:
- Cables unipolars: Radi m?nim de quinze vegades el di?metre del cable.
- Cables multiconductors: Radi m?nim de dotze vegades el di?metre del cable.
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecci? ha d'estar instal?lat abans d'introduir els conductors.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llarg?ria instal?lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels
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elements per connectar.
Aquest criteri inclou les p?rdues de material corresponents a retalls, aix? com l'exc?s 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 Electrot?cnico de Baja
Tensi?n. REBT 2002.
* UNE 21030:1996 Conductores aislados cableados en haz de tensi?n asignada 0,6/1 kV, para l?neas
de distribuci?n y acometidas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI? I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCI?. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar s?n les seg?ents:
- Comprovaci? de la correcta instal?laci? dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeq?en a l'especificat al projecte
- Verificar la no exist?ncia d'empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execuci? dels empalmaments i l'?s de borns de connexi? adequats
- Verificar l'?s adequat dels codis de colors
- Verificar les dist?ncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i
senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicaci?.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar s?n les seg?ents:
- Realitzaci? i emissi? d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificaci? dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resist?ncia d'a?llament: Es realitzar? a tots els circuits
Rigidesa diel?ctrica: Es realitzar? a les l?nies principals
Caiguda de tensi?: Es mesuraran els circuits m?s desfavorables i les l?nies que hagin sigut
modificades el seu recorregut respecte projecte.
INTERPRETACI? DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedir? a la seva substituci?.
En cas de defici?ncies de material o execuci?, es procedir? d'acord amb el que determini la DF.

____________________________________________________________________________

PR - JARDINERIA I MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
PR4 -

SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES

PR4J SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (SYZGIUM A
ZOYSIA)
PR4J7- -

SUBMINISTRAMENT TRACHELOSPERMUM

Plec de condicions
1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament d'esp?cies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantaci?.
S'han considerat els tipus seg?ents:
- Arbres planifolis
- Con?feres i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament seg?ents:
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- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- En safates
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
- Emmagatzematge i plantaci? provisional, en el seu cas
- Totes les feines necess?ries per a que l'esp?cie vegetal arribi al punt de plantaci? definitiu
en bones condicions
- Transport de l'esp?cie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantaci? definitiu
CONDICIONS GENERALS:
L'esp?cie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides
al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentaci?.
Les seves caracter?stiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulaci?.
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funci? de cada
esp?cie i tipus de presentaci?.
S'ha d'evitar l'acci? directa del vent i del sol sobre la part a?ria.
2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
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 verificaci? continuats de les exist?ncies.
Quan el subministrament ?s 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'aclimataci? controlat per la DF S'ha d'habilitar una
rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, saul? o algun material por?s que
s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe.
Quan el subministrament ?s en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar
d'un lloc d'aclimataci? controlat per la DF.
En el transport s'ha d'evitar l'acci? directa de l'aire i del sol sobre la part a?ria si la planta
mant? fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i
aquest no t? protecci?.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnol?giques de
vegetal. Qualitat general del material
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnol?giques de
vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnol?giques de
vegetal. Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnol?giques de
vegetal. Arbusts.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnol?giques de
vegetal. Enfiladisses.
CON?FERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnol?giques de
vegetal. Con?feres i resinoses.
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnol?giques de
vegetal. Palmeres.

Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal.
Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI? I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCI?. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control m?s destacables s?n els seg?ents:
- Inspecci? visual, de les esp?cies vegetals abans de la seva plantaci?.
- Comprovaci? de la ubicaci? i condicions del substrat.
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control m?s destacables s?n els seg?ents:
Inspecci? visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACI? DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcci? per part del contractista de les irregularitats observades.

____________________________________________________________________________
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AMIDAMENTS
Obra
Capítol

1

Pàg.:
01
01

G21DU040
Num.
1
2

m

PRESSUPOST CARRER DEL MIG
ENDERROC

Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, inclosa solera i recobriment de
formigó, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Text

Tipus

AMID. SOBRE PLÀNOLS
Col·lector clav existent

T

[C]

[D]

[E]

[F]

Longitud
248,444

F2194AF1
Num.

m2

Text

AMID. SOBRE PLÀNOLS
Superfície total
3 Formigó imprès (vorera existent)

248,444

Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega
sobre camió
Tipus

1

T

2

[C]

[D]

[E]

[F]

m2
1.794,124
6,033

G219U040
Num.
1
2

m2

1.800,157

Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Text

Tipus

AMID. SOBRE PLÀNOLS
Adequació amb l'entorn

T

[C]

[D]

[E]

[F]

Superfície
62,641

TOTAL AMIDAMENT
G219U105
Num.

m

Text

AMID. SOBRE PLÀNOLS
Tall de MB
3 Tall de formigó

62,641

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm
Tipus

1

T

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Longitud
100,794
465,628

G21DP100

u.

566,422

Demolició de pou de registre existent de maó o prefabricat, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega sobre
camió. inclós transport a l'abocador, canon d'abocament i mantenimient de l'abocador. inclou part proporcional
de demolició d'escomeses, tapa i pates i gestió de residus. tot inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

6

P21G5-54CN
Num.

Text

1
2

u

5,000

Demolici? d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de ma?, amb mitjans mec?nics i c?rrega sobre
cami?
Tipus

T
Embornals

TOTAL Fórmula

100,794 C#*D#*E#*F#
465,628 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL Fórmula

62,641 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

3

4

TOTAL Fórmula

1.794,124 C#*D#*E#*F#
6,033 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

248,444 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

1

[C]

[D]

[E]

Nº
7,000

[F]

TOTAL Fórmula

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

7,000

EUR
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AMIDAMENTS
7

F21DU010
Num.

u

Text

T
Arquetes d'aigua a restituir

[C]

[D]

[E]

[F]

Nº
2,000

F21Q25N3
Num.

u

Text

2,000

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

1
2

T
Papereres

[C]

[D]

[E]

[F]

Nº
2,000

G21H0002

Num.

u

Text

2,000

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat
existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Tipus

1
2

T
Fanals

[C]

[D]

[E]

[F]

Nº
9,000

G21B3004
Num.

u

Text

9,000

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical o placa complementària de trànsit existent, de
qualsevol tipus, sense incloure suports
Tipus

1
2

T
Senyal H-100

[C]

[D]

[E]

[F]

Nº
1,000

F21QQB01
Num.

u

Text

1,000

Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor
Tipus

1
2

T
Continuïtat vorera, Placeta

[C]

[D]

[E]

[F]

Nº
2,000

G219U010
Num.

m

Text

T
Nou accés Placeta

[C]

[D]

[E]

Longitud
10,000

G219U005

m

[F]

TOTAL Fórmula

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

13

2,000

Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Tipus

1
2

TOTAL Fórmula

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

12

TOTAL Fórmula

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

11

TOTAL Fórmula

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

10

TOTAL Fórmula

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

9

TOTAL Fórmula

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

8

2

Demolició de pericó de registre de formigó prefabricat de fins a 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis,
amb solera de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Tipus

1
2

Pàg.:

10,000

Demolició de rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
EUR
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AMIDAMENTS
Num.

Pàg.:

Text

Tipus

1
2

T
Voreres existents

[C]

[D]

[E]

[F]

Longitud
7,500

1

01
02

G221U112

Num.

m3

Text

AMID. SOBRE PLÀNOL
Vorera
3 Calçada
4 Aparcament
5 Escales d'accés

7,500

PRESSUPOST CARRER DEL MIG
MOVIMENT DE TERRES

Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Tipus

1

T

2

[C]

[D]

Superfície (m2
544,360
754,675
405,646
0,863

Espessor (m)
0,150
0,250
0,250
0,150

[E]

[F]

G222U102

Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
14
15

m3

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Text

Tipus

Amid aux
PN01 - PN02
PN02 - PN03
PN03 - PN04
PN04 - PN05
PN05 - PN06
PN06 - PE02
Escomesa RESTAURANT
BT
Cable
Escomesa
REF
Xarxa

T

G22DU110

Num.
1
2

m2

T

T

[C]

[D]

[E]

[F]

Volum
35,564
40,139
64,322
62,533
43,025
43,316

Longitud

Amplada

Alçat

Longitud
302,736
53,944
Longitud
124,000

4,700
Ample
0,400
0,400
Ample
0,200

0,400
Profunditat
0,750
0,750
Profunditat
0,200

0,400

Text

Tipus

ACCÉS PLACETA
Pla

T

G221U010

m3

TOTAL Fórmula

35,564
40,139
64,322
62,533
43,025
43,316
0,752

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#

90,821 C#*D#*E#*F#
16,183 C#*D#*E#*F#
4,960 C#*D#*E#*F#
401,615

Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres,
soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
[C]

[D]

[E]

Superfície
23,578

[F]

TOTAL Fórmula

23,578 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

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

371,864

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL Fórmula

81,654
188,669
101,412
0,129
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL Fórmula

7,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol

3

23,578

Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
EUR

CARRER DEL MIG

AMIDAMENTS
Num.

Text

Pàg.:
Tipus

1

Auxilar plànol ACCÉS PLACETA
Nou accés
3 Escales

T

2

[C]

[D]

Superfícial
23,578
0,863

Espessor
0,250
0,530

[E]

[F]

G228U010

Num.
1
2
3
4
5
6
7

m3

6,352

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Text

Tipus

AUX.
PN01 - PN02
PN02 - PN03
PN03 - PN04
PN04 - PN05
PN05 - PN06
PN06 - PE02

T

[C]

[D]

[E]

[F]

Volum
23,066
22,721
40,687
38,969
17,213
23,346

G228U200
Num.
1
2
3
4
5
6
7

m3

Tipus

AMID. AUX.
PN01 - PN02
PN02 - PN03
PN03 - PN04
PN04 - PN05
PN05 - PN06
PN06 - PE02

T

[C]

166,002

T
T

[D]

[E]

[F]

Volum
10,033
13,983
18,974
18,917
19,839
15,349

9

Escomesa RESTAURANT
11 REF
12 Xarxa

Longitud
124,000

P2259-548K
Num.
1
2
3
4
5
6

m2

Longitud
4,700
Ample
0,200

Amplada
0,400
Profunditat
0,200

Alçada
0,400

Tipus

AMID. SOBRE PLÀNOLS
Vorera
Calçada
Aparcament
Accés Placeta pla
Accés Placeta escales

T

Num.
1
2

m2

0,752 C#*D#*E#*F#

102,807

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

Text

G2242411

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

4,960 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

[F]

Superfície
544,360
754,675
405,646
23,578
1,708

TOTAL Fórmula

544,360
754,675
405,646
23,578
1,708
TOTAL AMIDAMENT

8

TOTAL Fórmula

10,033
13,983
18,974
18,917
19,839
15,349

TOTAL AMIDAMENT
7

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

Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Text

8

TOTAL Fórmula

23,066
22,721
40,687
38,969
17,213
23,346
TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL Fórmula

5,895 C#*D#*E#*F#
0,457 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

4

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

1.729,967

Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb mitjans mecànics i compactació del 98 % PM. tot inclòs

Text

Tipus

RASA
PN01 - PN02

T

[C]

[D]

Longitud
26,520

Amplada
0,700

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

18,564 C#*D#*E#*F#
EUR

CARRER DEL MIG

AMIDAMENTS

Pàg.:

3

PN02 - PN03
PN03 - PN04
5 PN04 - PN05
6 PN05 - PN06
7 PN06 - PE02

36,950
50,160
50,000
41,710
32,270

4

0,700
0,700
0,700
0,700
0,700

25,865
35,112
35,000
29,197
22,589
TOTAL AMIDAMENT

9

G228U075
Num.

m3

Text

166,327

T
PARTERRE

[C]

[D]

[E]

Longitud
113,394

Amplada
0,420

Profunditat
0,100

[F]

GR3PU030
Num.

m3

Text

4,763

Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos
Tipus

1
2

T
PARTERRE

[C]

[D]

[E]

Longitud
113,394

Amplada
0,420

Profunditat
0,400

[F]

G7B1U020

Num.

m2

Text

19,050

Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 140 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perdoració 1300 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment col·locat
Tipus

1
2

T
Entre capes

[C]

[D]

Longitud
113,394

Amplada
0,420

[E]

[F]

P7B2-5RJ8
Num.

m2

Text

47,625

L?mina separadora de polietil? de 150 ?m i 144 g/m2, col?locada no adherida
Tipus

1
2

T
entre mur i jardinera

[C]

[D]

Longitud
113,394

Amplada
0,750

[E]

[F]

FR3SE212
Num.

m2

Text

85,046

Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora
petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm
Tipus

1
2

T
PARTERRE

[C]

[D]

Longitud
113,394

Amplada
0,420

[E]

[F]

G2RA7LP0
Num.
1

Text

m3

TOTAL Fórmula

47,625 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

14

TOTAL Fórmula

85,046 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

13

TOTAL Fórmula

47,625 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

12

TOTAL Fórmula

19,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
11

TOTAL Fórmula

4,763 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
10

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

Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats d'estreps de formigó, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Tipus

1
2

5

47,625

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Tipus

T

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

Volum
EUR

CARRER DEL MIG

AMIDAMENTS

Pàg.:

2

Excavació amplada del carrer
Excavació rasa
4 Reblert
5 Excavació Terra vegetal

371,864
396,655
-166,002
6,352

3

371,864
396,655
-166,002
6,352
TOTAL AMIDAMENT

15

G2R350DA
Num.

m3

Tipus

1

T

2

Excavació amplada del carrer
3 Excavació rasa
4 Reblert
5 Excavació Terra vegetal

608,869

[C]

[D]

[E]

[F]

Volum
371,864
396,655
-166,002
6,352

01
03

G921U020
Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

m3

PRESSUPOST CARRER DEL MIG
URBANITZACIÓ

Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Text

Tipus

AMID. SOBRE PLÀNOL
Vorera
Calçada
Aparcament
Escales nou accés
Nou accés a la Placeta
BT
Cable
Escomesa

T

G9H1U512
Num.
1
2

t

T

[C]

[D]

Superfície
544,360
754,675
405,646
0,863
23,578
Longitud
302,736
53,944

Espessor
0,150
0,250
0,250
0,150
0,100
Ample
0,400
0,400

[E]

[F]

Profunditat
0,500
0,500

Tipus

AMID. SOBRE PLÀNOL
Calçada

T

Num.
1
2

m2

[C]

[D]

[E]

Superfície
754,675

Espessor
0,040

Densitat
2,300

60,547 C#*D#*E#*F#
10,789 C#*D#*E#*F#
445,558

[F]

Text

Tipus

AMID. SOBRE PLÀNOL
Calçada

T

G9H1U020

t

TOTAL Fórmula

69,430 C#*D#*E#*F#
69,430

Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou
[C]

[D]

[E]

Superfície
754,675

[F]

TOTAL Fórmula

754,675 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

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

Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 D, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Text

G9J1U320

TOTAL Fórmula

81,654
188,669
101,412
0,129
2,358

TOTAL AMIDAMENT
3

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

608,869

TOTAL AMIDAMENT
2

TOTAL Fórmula

371,864
396,655
-166,002
6,352
TOTAL AMIDAMENT

1

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

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km

Text

Obra
Capítol

6

754,675

Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

EUR

CARRER DEL MIG

AMIDAMENTS
Num.
1
2

Pàg.:

Text

Tipus

AMID. SOBRE PLÀNOL
Calçada

T

[C]

[D]

[E]

Superfície
754,675

Espessor
0,080

Densitat
2,300

[F]

G9J1U010
Num.
1
2

m2

138,860

Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP

Text

Tipus

AMID. SOBRE PLÀNOL
Calçada

T

[C]

[D]

[E]

[F]

Superfície
754,675

G9HA0010
Num.

t

Text

Amidament de cada un mirar partida
corresponent
2 Betún per MB capa superfícial
3 Betún per MB capa intermitja

754,675

Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses
Tipus

1

T

[C]

[D]

MB (t)

Dotació

69,430
138,860

0,045
0,045

[E]

[F]

G9F1U005
Num.
1
2

m2

9,373

Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs
refinat i compactació del terreny, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients

Text

Tipus

AMID. SOBRE PLÀNOL
Llambordins

T

[C]

[D]

[E]

Longitud
2,264

Amplada
0,100

Nº
37,000

[F]

G975U010

Num.

m

Text

AMID. SOBRE PLÀNOL
Separació Vorera
3 Separacio Aparcament
4 Nou accés placeta

8,377

Rigola prefabricada de formigó de 20 cm d'amplada i 7 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació,
base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada
Tipus

1

T

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Longitud
242,076
257,793
9,864

G96500A3

Num.

m

Text

1

AMID. SOBRE PLÀNOL
Parterre
3 Nou accés Placeta

T

[C]

[D]

[E]

Longitud
119,735
1,211

PR90-9GR4

m

[F]

TOTAL Fórmula

119,735 C#*D#*E#*F#
1,211 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

10

509,733

Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A3 o A4 20x8 de peces prefabricades de formigó rectes i
corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada
Tipus

2

TOTAL Fórmula

242,076 C#*D#*E#*F#
257,793 C#*D#*E#*F#
9,864 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

9

TOTAL Fórmula

8,377 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
8

TOTAL Fórmula

3,124 C#*D#*E#*F#
6,249 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

7

TOTAL Fórmula

754,675 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL Fórmula

138,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
5

7

120,946

Encintat amb taul? de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llarg?ria, amb tractament de sals de coure en
autoclau per un grau de protecci? profunda fixat amb base de formig? de 10x30 cm, amb excavaci? de rasa
EUR

CARRER DEL MIG

AMIDAMENTS

Pàg.:

8

amb mitjans mec?nics
Num.
1
2

Text

Tipus

AMID. SOBRE PLÀNOL
Nou accés Placeta

T

[C]

[D]

[E]

[F]

Longitud
3,600

3,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

11

F9A1201F
Num.
1
2

m3

3,600

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

Text

Tipus

AMID. SOBRE PLÀNOL
Nou accés a la Placeta

T

[C]

[D]

Superfície
23,578

Espessor
0,100

[E]

[F]

G9GA0006
Num.

m3

Text

AMID. SOBRE PLÀNOL
Vorera (formigó imprès)
3 Aparcament (formigó lliscat)
4 Escales accés Placeta (llosa)

2,358

Paviment de formigó HM-25, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent
estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients
Tipus

1

T

2

[C]

[D]

Superfície
599,148
350,855
1,708

Espessor
0,200
0,200
0,150

[E]

[F]

P45C6-6NXB

Num.
1
2

m2

190,257

Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, amb esglaons
de formigó fets a la vegada que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler
de fusta, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 20kg/ m2

Text

Tipus

AMID. SOBRE PLÀNOL
Esglaó per nou accés Placeta

T

[C]

[D]

[E]

[F]

Superfície
1,708

P9G0-51BK
Num.
1
2

m2

1,708

Lliscat manual de paviments de formig?, afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris

Text

Tipus

AMID. SOBRE PLÀNOL
Aparcament

T

[C]

[D]

[E]

[F]

Superfície
350,855

P9G0-51BJ
Num.
1
2

m2

350,855

Corronat manual de paviments de formigó

Text

Tipus

AMID. SOBRE PLÀNOL
Vorera (imprès)

T

[C]

[D]

[E]

[F]

Superfície
599,148

G9Z4UC10
Num.

Text

m2

TOTAL Fórmula

599,148 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

16

TOTAL Fórmula

350,855 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

15

TOTAL Fórmula

1,708 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

14

TOTAL Fórmula

119,830 C#*D#*E#*F#
70,171 C#*D#*E#*F#
0,256 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

13

TOTAL Fórmula

2,358 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

12

TOTAL Fórmula

599,148

Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 6 mm de diàmetre, pel control de la fissuració
superficial en paviment o solera
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR

CARRER DEL MIG

AMIDAMENTS
1

AMID. SOBRE PLÀNOL
Vorera (formigó impres)
3 Aparcament (formigó lliscat)

Pàg.:
T

2

Superfície
599,148
350,855

599,148 C#*D#*E#*F#
350,855 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

17

FQ42J010
Num.

u

Text

950,003

Pilona d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, ancorada amb dau de
formigó
Tipus

1
2

T
Noves Pilones

[C]

[D]

[E]

[F]

Nº
20,000

GBA31001

Num.

m2

Text

20,000

Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el
paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge
Tipus

1

T

2

STOP
3 PAS DE VIANANTS

[C]

[D]

[E]

[F]

Nº Superfície (m2
1,000
1,230
3,000
6,000

GBA1V050
Num.
1
2

m

19,230

Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre 100 % reciclat, incloent el premarcatge.

Text

Tipus

LÍNIES
Detenció

T

[C]

[D]

[E]

[F]

Longitud (m)
15,000

GBB1U120
Num.

u

Text

15,000

Placa octogonal d'acer galvanitzat de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
Tipus

1
2

T
R-2 (STOP)

[C]

[D]

[E]

[F]

Nº
1,000

GBB1U010
Num.

u

Text

1,000

Placa circular d'acer galvanitzat de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG
classe RA1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
Tipus

1

T

2

R-101 (PROHIBIT EL PAS)
3 R-302 (PROHIBIT GIRAR DRETA)

[C]

[D]

[E]

[F]

Nº
1,000
1,000

FHR116N9
Num.

Text

u

TOTAL Fórmula

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

22

TOTAL Fórmula

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

21

TOTAL Fórmula

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

20

TOTAL Fórmula

1,230 C#*D#*E#*F#
18,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

19

TOTAL Fórmula

20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

18

9

2,000

Muntatge de fanal amb columna d'alumini, de 4,7 m d'alçària, amb 1 llumenera amb làmpades de LEDs de
potència 90 W, col·locat sobre dau de formigó
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR

CARRER DEL MIG

AMIDAMENTS

Pàg.:

1
2

T
Fanals

Nº
9,000

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

23

GBBZU0N9
Num.

u

9,000

Muntatge de suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit
en carreteres existent, inclòs fonamentació i col·locació

Text

Tipus

1
2

T
Senyal H-100

[C]

[D]

[E]

[F]

Nº
1,000

GBBZU001
Num.

u

1,000

Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i col·locació

Text

Tipus

1

T

2

R-2 (STOP) i R-101 (PROHI. PAS)
3 R-302 (PROHIBIT GIRAR DRETA)

[C]

[D]

[E]

[F]

Nº
1,000
1,000

5

TOTAL AMIDAMENT
P312-D4W4
Num.

m3

2,000

Formig? per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consist?ncia tova i grand?ria m?xima del granulat
20 mm, abocat des de cami?

Text

Tipus

1

BT
Cable
3 Escomesa

T

2

[C]

[D]

[E]

Longitud
302,736
53,944

Ample
0,400
0,400

Profunditat
0,300
0,300

[F]

PAAA004
Num.

u

42,801

Partida alçada de cobrament íntegre per al desplaçament de la maquinaria per l'execució del paviment asfàltic
per a tota la obra.

Text

Tipus

1
2

T
DESPLAÇAMENT MAQUINARIA

[C]

[D]

[E]

[F]

UNITATS(u)
1,000

1

01
06

XPA000SS

pa

XPAX0000

pa

1,000

PRESSUPOST CARRER DEL MIG
VARIS

Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut
AMIDAMENT DIRECTE

2

TOTAL Fórmula

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

Obra
Capítol

TOTAL Fórmula

36,328 C#*D#*E#*F#
6,473 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
26

TOTAL Fórmula

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

4

25

TOTAL Fórmula

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

24

10

176.140,220

Partida alçada a justificar per a la gestió de residus de construcció i demolició
AMIDAMENT DIRECTE

176.140,220

EUR

CARRER DEL MIG

AMIDAMENTS
3

XPA000IMP

Pàg.:

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos
AMIDAMENT DIRECTE

4

XPA0X31
Num.

pa

181.424,420

Partida alçada a justificar per estintolament i/o reposició de la unitat de servei d'aigua potable

Text

Tipus

1

Creuaments
abastament - col.lector
3 escomesa abastament - col·lector
4 fibra òptica - col·lector
5 reg - bt

T

2

[C]

[D]

[E]

[F]

ud
8,000
6,000
4,000
1,000

1

01
07
01

GD7JLT86

Num.

m

Text

19,000

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

T

2

PN01 - PN02
3 PN02 - PN03
4 PN03 - PN04
5 PN04 - PN05

[C]

[D]

[E]

[F]

Longitud
26,520
36,950
50,160
50,000

GD7JNT86

Num.

m

Text

T

2

PN05 - PN06
3 PN06 - PE02

163,630

[C]

[D]

[E]

[F]

Longitud
41,710
32,270

GD5JU010
Num.

u

Text

73,980

Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de
desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols
Tipus

1

T

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Nº
8,000

FDGZU010
Num.

Text

m

TOTAL Fórmula

8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

41,710 C#*D#*E#*F#
32,270 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

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

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
Tipus

1

TOTAL Fórmula

26,520
36,950
50,160
50,000
TOTAL AMIDAMENT

2

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

PRESSUPOST CARRER DEL MIG
SERVEIS
CLAVEGUERAM

Tipus

1

TOTAL Fórmula

8,000
6,000
4,000
1,000
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Subcapítol

11

8,000

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

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR

CARRER DEL MIG

AMIDAMENTS
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pàg.:
T

PN01 - PN02
PN02 - PN03
PN03 - PN04
PN04 - PN05
PN05 - PN06
PN06 - PE02
Connexions embornals
Escomesa RESTAURANT

Longitud
26,520
36,950
50,160
50,000
41,710
32,270
2,000
4,700

Nº
26,520
36,950
50,160
50,000
41,710
32,270
16,000
4,700

8,000

TOTAL AMIDAMENT
5

GD7JJN01

Num.

m

Text

Escomeses
Connexions embornals
3 Escomesa RESTAURANT

T

2

258,310

[C]

[D]

Longitud (m)
2,000
4,700

Nº
8,000

[E]

[F]

5
6
7

TOTAL AMIDAMENT
GDD1U012

Num.

u

Text

20,700

Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols
Tipus

1
2

T
Pous

[C]

[D]

[E]

[F]

Nº
6,000

GD7JJ0A1

Num.

u

Text

1

T

Connexions embornals
3 Escomesa RESTAURANT

[C]

[D]

[E]

nº
8,000
1,000

7
8
9
10
11
12
13

TOTAL AMIDAMENT
XPA000XE

pa

[F]

TOTAL Fórmula

C#*D#*E#*F#
8,000 C#*D#*E#*F#
1,000 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#

5

8

6,000

Connexió de tub amb junta d'espelt d'escomesa de tub de de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE de diàmetre nominal exterior 200 mm, a tub de paret estructurada, amb
paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE de diàmetre nominal 400 mm, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa
Tipus

2

TOTAL Fórmula

6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

7

TOTAL Fórmula

C#*D#*E#*F#
16,000 C#*D#*E#*F#
4,700 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

4

6

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#

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
Tipus

1

12

9,000

Partida alçada per feines de reconnexió de les canonada d'escomeses al nou col·lector

EUR

CARRER DEL MIG

AMIDAMENTS
Num.

Pàg.:

Text

Tipus

1
2

T
reconnexió a parcel·les

[C]

[D]

[E]

[F]

nº
10,000

1

01
07
02

FDK4U41B
Num.

u

10,000

PRESSUPOST CARRER DEL MIG
SERVEIS
ABASTAMENT

Carreteig, col·locació i muntatge de trapilló i conjunt de maniobra per a vàlvules de polietilè d'alta densitat
(HDPE) i tapa quadrada de fosa dúctil, de 145x145 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124

Text

Tipus

1
2

T
Desplaçament de trampillo

[C]

[D]

[E]

[F]

Nº
2,000

FND3U1A1
Num.

u

2,000

Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula amb unió embridada, DN100, en zones no urbanes, sense afectació
de serveis i sense presència d'estrebada

Text

Tipus

1
2

T
Desplaçament de trampillo

[C]

[D]

[E]

[F]

Nº
2,000

FFB5UA02
Num.

u

2,000

Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN110, amb unió mecànica, en zones no
urbanes, sense afectació de serveis i amb presència d'estrebada

Text

Tipus

1
2

T
Desplaçament de trampillo (Te)

[C]

[D]

[E]

[F]

Nº
2,000

1

01
07
03

FFB8U160
Num.

m

Text

Subministrament de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN50, en rotlles

T
Xarxa de REG (amid plànols)

[C]

[D]

[E]

Longitud
127,118

FDGZU010

m

[F]

TOTAL Fórmula

127,118 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

2,000

PRESSUPOST CARRER DEL MIG
SERVEIS
REG

Tipus

1
2

TOTAL Fórmula

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

Obra
Capítol
Subcapítol

TOTAL Fórmula

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

3

TOTAL Fórmula

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

2

TOTAL Fórmula

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

Obra
Capítol
Subcapítol

13

127,118

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

EUR

CARRER DEL MIG

AMIDAMENTS
Num.

Text

Tipus

1
2

Pàg.:

T
Xarxa de REG (amid plànols)

[C]

[D]

[E]

[F]

Longitud
127,118

FFB1U16B
Num.

m

Text

127,118

Carreteig, col·locació i muntatge de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2,
DN50, subministrat en rotlles, en zones urbanes, col·locat al fons de la rasa
Tipus

1
2

T
Xarxa de REG

[C]

[D]

[E]

[F]

Longitud
127,118

PJSR-BT7Q
Num.
1
2
3
4
5
6
7

m

127,118

Tub recobert amb llana de polipropil?, per a reg per degoteig, de 16 mm de di?metre, amb degoters
autocompensats integrats cada 30 cm, soterrat 10-30cm

Text

Tipus

DEGUTES
Parterre 1
Parterre 2
Parterre 3
Parterre 4
Parterre 5
Parterre 6

T

[C]

[D]

Longitud
3,683
4,024
29,634
41,887
9,173
24,068

Nº
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

[E]

[F]

GDK2U030

Num.

u

Text

224,938

T
Arqueta de descarrega

[C]

[D]

[E]

[F]

nº
1,000

FN12U152

Num.

u

Text

1,000

Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN50, de cos curt de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per volant de fosa, inclòs part proporcional de junts i cargols
Tipus

1
2

T
Aquesta descarrega

[C]

[D]

[E]

[F]

Nº
1,000

FND3U152
Num.

u

Text

1
2

1,000

Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula amb unió embridada, DN50, en zones no urbanes, sense afectació
de serveis i amb presència d'estrebada
Tipus

T
Aquesta descarrega

TOTAL Fórmula

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

7

TOTAL Fórmula

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

6

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

Pericó per a canalització de serveis de 40x40x60 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera
de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Tipus

1
2

TOTAL Fórmula

7,366
8,048
59,268
83,774
18,346
48,136
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL Fórmula

127,118 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

127,118 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

14

[C]

Nº
1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

EUR

CARRER DEL MIG

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
8

FFBAU076
Num.

u

1,000

Subministrament de Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3,
DN63, amb ramal a 90°, DN50, per a unió per fusió a topall/electrofusió

Text

Tipus

1
2

T
Començament

[C]

[D]

[E]

[F]

Nº
1,000

FFBBU016
Num.

u

1,000

Subministrament de colze de 90° injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-3, DN50, per a unió per fusió a topall/electrofusió

Text

Tipus

1
2

T
Arqueta descarrega

[C]

[D]

[E]

[F]

Nº
1,000

FFB5U60B
Num.

u

1,000

Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN50, amb unió mecànica, en zones urbanes

Text

Tipus

1

ARQUETA SECTORIAL
Te
3 Colze

T

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Nº
1,000
1,000

1

01
07
04

XPA000BT
Num.

pa

Text

2,000

PRESSUPOST CARRER DEL MIG
SERVEIS
BT

Partida alçada d'abonament a la companyia elèctrica per les eines d'instal·lació de cablejat de baixa tensió i
connexions.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

PG2N-EUGC

Num.

m

Text

BT SECCIÓ 2TF
Cable
4 BT SECCIÓ 4TF
5 Cable
6 Escomesa

T

2

T

[C]

[D]

Longitud
218,335
Longitud
84,401
53,944

TUB
2,000
TUB
4,000
4,000

[E]

PG32-DYL0

m

[F]

TOTAL Fórmula

436,670 C#*D#*E#*F#
337,604 C#*D#*E#*F#
215,776 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

1,000

Tub corbable corrugat de polietil?, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de di?metre
nominal, a?llant i no propagador de la flama, resist?ncia a l'impacte de 40 J, resist?ncia a compressi? de 450 N,
muntat com a canalitzaci? soterrada
Tipus

1

TOTAL Fórmula

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

2

TOTAL Fórmula

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

Obra
Capítol
Subcapítol

TOTAL Fórmula

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

10

TOTAL Fórmula

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

9

15

990,050

Cable amb conductor d'alumini de tensi? assignada de 0,6/1 kV, de designaci? AL RV, construcci? segons
norma UNE 21123-2, unipolar, de secci? 1x240 mm2, classe de reacci? al foc Eca segons la norma UNE-EN
EUR

CARRER DEL MIG

AMIDAMENTS

Pàg.:

16

50575, col?locat en tub
Num.

Text

Tipus

1

BT SECCIÓ 2TF
Cable
4 BT SECCIÓ 4TF
5 Cable
6 Escomesa

T

2

T

[C]

[D]

[E]

Longitud
218,335
Longitud
84,401
53,944

Nº
3,000
Nº
3,000
3,000

TUB
2,000
2,000

[F]

655,005 C#*D#*E#*F#
506,406 C#*D#*E#*F#
323,664 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
4

PG32-DYKW

Num.

m

Text

BT SECCIÓ 2TF
Cable
4 BT SECCIÓ 4TF
5 Cable
6 Escomesa

1.485,075

Cable amb conductor d'alumini de tensi? assignada de 0,6/1 kV, de designaci? AL RV, construcci? segons
norma UNE 21123-2, unipolar, de secci? 1x150 mm2, classe de reacci? al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575, col?locat en tub
Tipus

1

T

2

T

[C]

[D]

Longitud
218,335
Longitud
84,401
53,944

TUB
2,000
2,000

[E]

[F]

FDGZU010
Num.

m

Text

168,802 C#*D#*E#*F#
107,888 C#*D#*E#*F#

BT SECCIÓ 2TF
Cable
4 BT SECCIÓ 4TF
5 Cable
6 Escomesa

495,025

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

1

T

2

T

[C]

[D]

Longitud
218,335
Longitud
84,401
53,944

Nº
2,000
Nº
2,000
2,000

[E]

[F]

PDK2-AJZ0

Num.
1
2

u

168,802 C#*D#*E#*F#
107,888 C#*D#*E#*F#
713,360

Peric? de registre de f?brica de ma? de 45x45x50 cm, per a instal?lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de ma? calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporci? en volum 1:8, sobre solera de ma? calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavaci?

Text

Tipus

BT
Pericó per escomeses

T

[C]

[D]

[E]

[F]

Nº
3,000

PDK1-DXB3
Num.
1
2

u

TOTAL Fórmula

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

7

TOTAL Fórmula

436,670 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
6

TOTAL Fórmula

218,335 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
5

TOTAL Fórmula

3,000

Bastiment i tapa quadrada de fosa d?ctil, per a peric? de serveis, recolzada, pas lliure de 420x420 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col?locat amb morter

Text

Tipus

BT
Pericó per escomeses

T

[C]

[D]

[E]

Nº
3,000

[F]

TOTAL Fórmula

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

3,000

EUR
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P-1

F2194AF1

m2

Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió
(DEU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

10,74

€

P-2

F21DU010

u

Demolició de pericó de registre de formigó prefabricat de fins a 50x50x50 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb solera de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió
(VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

8,91

€

P-3

F21Q25N3

u

Retirada i col·locada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
(DOTZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

12,99

€

P-4

F21QQB01

u

Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
(SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

7,91

€

P-5

F9A1201F

m3

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

26,49

€

P-6

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 CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

0,52

€

P-7

FDK4U41B

u

Carreteig, col·locació i muntatge de trapilló i conjunt de maniobra per a vàlvules de polietilè
d'alta densitat (HDPE) i tapa quadrada de fosa dúctil, de 145x145 mm, classe B125 segons
norma UNE-EN 124
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

55,19

€

P-8

FFB1U16B

m

Carreteig, col·locació i muntatge de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-2, DN50, subministrat en rotlles, en zones urbanes, col·locat al fons de la
rasa
(UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

1,42

€

P-9

FFB5U60B

u

Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN50, amb unió mecànica,
en zones urbanes
(ONZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

11,33

€

P-10

FFB5UA02

u

Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN110, amb unió
mecànica, en zones no urbanes, sense afectació de serveis i amb presència d'estrebada
(TRENTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

39,04

€

P-11

FFB8U160

m

Subministrament de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2,
DN50, en rotlles
(UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

1,83

€

P-12

FFBAU076

u

Subministrament de Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-3, DN63, amb ramal a 90°, DN50, per a unió per fusió a topall/electrofusió
(SETZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

16,74

€

P-13

FFBBU016

u

Subministrament de colze de 90° injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16)
segons UNE-EN 12201-3, DN50, per a unió per fusió a topall/electrofusió
(QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

4,37

€
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P-14

FHR116N9

u

Muntatge de fanal amb columna d'alumini, de 4,7 m d'alçària, amb 1 llumenera amb
làmpades de LEDs de potència 90 W, col·locat sobre dau de formigó
(VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

88,04

€

P-15

FN12U152

u

Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN50, de cos curt de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per volant de fosa, inclòs part
proporcional de junts i cargols
(NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

91,47

€

P-16

FND3U152

u

Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula amb unió embridada, DN50, en zones no
urbanes, sense afectació de serveis i amb presència d'estrebada
(TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

37,68

€

P-17

FND3U1A1

u

Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula amb unió embridada, DN100, en zones no
urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada
(SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

72,47

€

P-18

FQ42J010

u

Pilona d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre,
ancorada amb dau de formigó
(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

138,55

€

P-19

FR3SE212

m2

Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm
(CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

5,15

€

P-20

G219U005

m

Demolició de rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

3,58

€

P-21

G219U010

m

Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

4,72

€

P-22

G219U040

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

4,70

€

P-23

G219U105

m

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm
(QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

4,06

€

P-24

G21B3004

u

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical o placa complementària de
trànsit existent, de qualsevol tipus, sense incloure suports
(DIVUIT EUROS)

18,00

€

P-25

G21DP100

u.

Demolició de pou de registre existent de maó o prefabricat, amb mitjans mecànics i manuals i
càrrega sobre camió. inclós transport a l'abocador, canon d'abocament i mantenimient de
l'abocador. inclou part proporcional de demolició d'escomeses, tapa i pates i gestió de
residus. tot inclòs
(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

124,96

€

P-26

G21DU040

m

Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, inclosa solera i
recobriment de formigó, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador
(QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

41,59

€
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P-27

G21H0002

u

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(SEIXANTA-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)

67,07

€

P-28

G221U010

m3

Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

1,99

€

P-29

G221U112

m3

Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
(TRES EUROS)

3,00

€

P-30

G222U102

m3

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

6,53

€

P-31

G2242411

m2

Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb mitjans mecànics i compactació del 98 % PM. tot
inclòs
(UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

1,06

€

P-32

G228U010

m3

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
(QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

4,29

€

P-33

G228U075

m3

Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats d'estreps de
formigó, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

45,15

€

P-34

G228U200

m3

Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
(TRENTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

31,18

€

P-35

G22DU110

m2

Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
(ZERO EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

0,37

€

P-36

G2R350DA

m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

4,94

€

P-37

G2RA7LP0

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

2,10

€

P-38

G7B1U020

m2

Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 140 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perdoració 1300 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat
(DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

2,70

€
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P-39

G921U020

m3

Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

24,91

€

P-40

G96500A3

m

Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A3 o A4 20x8 de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i
base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb
morter i totes les feines adients, totalment col·locada
(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

18,37

€

P-41

G975U010

m

Rigola prefabricada de formigó de 20 cm d'amplada i 7 cm de gruix, adossada a la vorera,
inclosa excavació, base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

13,62

€

P-42

G9F1U005

m2

Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions
segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, llit de morter de 3 cm i totes les
feines adients
(QUARANTA-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

42,01

€

P-43

G9GA0006

m3

Paviment de formigó HM-25, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes
les feines adients
(NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

97,94

€

P-44

G9H1U020

t

Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

33,24

€

P-45

G9H1U512

t

Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 D, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
(TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

35,44

€

P-46

G9HA0010

t

Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses
(QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

424,70

€

P-47

G9J1U010

m2

Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

0,53

€

P-48

G9J1U320

m2

Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm
nou
(ZERO EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

0,37

€

P-49

G9Z4UC10

m2

Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 6 mm de diàmetre, pel control
de la fissuració superficial en paviment o solera
(QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

4,13

€

P-50

GBA1V050

m

Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre 100 % reciclat, incloent el premarcatge.
(UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

1,83

€

P-51

GBA31001

m2

Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
(TRETZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

13,26

€
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P-52

GBB1U010

u

Placa circular d'acer galvanitzat de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant EG classe RA1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada
(SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

61,23

€

P-53

GBB1U120

u

Placa octogonal d'acer galvanitzat de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
(SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

69,85

€

P-54

GBBZU001

u

Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

63,09

€

P-55

GBBZU0N9

u

Muntatge de suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una
senyal de trànsit en carreteres existent, inclòs fonamentació i col·locació
(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

31,98

€

P-56

GD5JU010

u

Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera,
entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols
(TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

304,08

€

P-57

GD7JJ0A1

u

Connexió de tub amb junta d'espelt d'escomesa de tub de de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE de diàmetre nominal exterior 200 mm, a
tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE de
diàmetre nominal 400 mm, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
(CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

50,93

€

P-58

GD7JJN01

m

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

18,43

€

P-59

GD7JLT86

m

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
(TRENTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

30,30

€

P-60

GD7JNT86

m

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

44,56

€

P-61

GDD1U012

u

Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols
(SIS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

635,40

€

P-62

GDK2U030

u

Pericó per a canalització de serveis de 40x40x60 cm de secció interior, amb parets de 15 cm
de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

169,97

€
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P-63

GR3PU030

m3

Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens
i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos
(SETZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

16,32

€

P-64

P21G5-54CN

u

Demolici? d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de ma?, amb mitjans mec?nics i
c?rrega sobre cami?
(CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

5,21

€

P-65

P2259-548K

m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM
(UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

1,55

€

P-66

P312-D4W4

m3

Formig? per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consist?ncia tova i grand?ria
m?xima del granulat 20 mm, abocat des de cami?
(SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

78,59

€

P-67

P45C6-6NXB

m2

Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist HA-25/B/10/I, abocat amb
bomba, amb esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20
cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades en una quantia de 20kg/ m2
(DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

276,34

€

P-68

P7B2-5RJ8

m2

L?mina separadora de polietil? de 150 ?m i 144 g/m2, col?locada no adherida
(UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

1,57

€

P-69

P9G0-51BJ

m2

Corronat manual de paviments de formigó
(UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

1,66

€

P-70

P9G0-51BK

m2

Lliscat manual de paviments de formig?, afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris
(TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

3,55

€

P-71

PAAA004

u

Partida alçada de cobrament íntegre per al desplaçament de la maquinaria per l'execució del
paviment asfàltic per a tota la obra.
(TRES MIL SIS-CENTS SETANTA-CINC EUROS)

3.675,00

€

P-72

PDK1-DXB3

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa d?ctil, per a peric? de serveis, recolzada, pas lliure de
420x420 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col?locat amb morter
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

65,11

€

P-73

PDK2-AJZ0

u

Peric? de registre de f?brica de ma? de 45x45x50 cm, per a instal?lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de ma? calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter de ciment amb una proporci? en volum 1:8, sobre solera de ma?
calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavaci?
(NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

92,51

€

P-74

PG2N-EUGC

m

Tub corbable corrugat de polietil?, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160
mm de di?metre nominal, a?llant i no propagador de la flama, resist?ncia a l'impacte de 40 J,
resist?ncia a compressi? de 450 N, muntat com a canalitzaci? soterrada
(CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

5,70

€

P-75

PG32-DYKW

m

Cable amb conductor d'alumini de tensi? assignada de 0,6/1 kV, de designaci? AL RV,
construcci? segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secci? 1x150 mm2, classe de reacci?
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col?locat en tub
(VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

8,24

€

P-76

PG32-DYL0

m

Cable amb conductor d'alumini de tensi? assignada de 0,6/1 kV, de designaci? AL RV,
construcci? segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secci? 1x240 mm2, classe de reacci?
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col?locat en tub
(ONZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

11,40

€

CARRER DEL MIG

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.:

7

P-77

PJSR-BT7Q

m

Tub recobert amb llana de polipropil?, per a reg per degoteig, de 16 mm de di?metre, amb
degoters autocompensats integrats cada 30 cm, soterrat 10-30cm
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

4,88

€

P-78

PR90-9GR4

m

Encintat amb taul? de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llarg?ria, amb tractament de
sals de coure en autoclau per un grau de protecci? profunda fixat amb base de formig? de
10x30 cm, amb excavaci? de rasa amb mitjans mec?nics
(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

31,98

€

P-79

XPA000BT

pa

Partida alçada d'abonament a la companyia elèctrica per les eines d'instal·lació de cablejat
de baixa tensió i connexions.
(VUIT MIL VINT-I-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

8.021,10

€

P-80

XPA000IMP

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos
(ZERO EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

0,03

€

Abril de 2022
Ramon Font Arnedo
Enginyer de Camins, canals i ports
CIAE INGENIEROS S.L.
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P-1

P-2

P-3

P-4

P-5

F2194AF1

F21DU010

F21Q25N3

F21QQB01

F9A1201F

m2

u

Pàg.:

Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió
Altres conceptes
Demolició de pericó de registre de formigó prefabricat de fins a 50x50x50 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb solera de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió
Altres conceptes

u

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

u

Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes

m3

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

B0321000

m3

Sauló sense garbellar

B0111000

m3

Aigua

FDGZU010

m

BDGZB610

P-7

FDK4U41B

m

u

B0710150

P-8

P-9

P-10

P-11

FFB1U16B

FFB5U60B

FFB5UA02

FFB8U160

t

m

u

BFB1U160

P-12

FFBAU076

m

u

10,74000

€

8,91

€

8,91000

€

12,99

€

12,99000

€

7,91

€

7,91000

€

26,49

€

0,07500
8,15300

€
€

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

0,52

€

Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de
polipropilè
Altres conceptes

0,26520

€

0,25480

€

Carreteig, col·locació i muntatge de trapilló i conjunt de maniobra per a vàlvules de polietilè
d'alta densitat (HDPE) i tapa quadrada de fosa dúctil, de 145x145 mm, classe B125 segons
norma UNE-EN 124

55,19

€

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

0,03861

€

55,15139

€

1,42

€

1,42000

€

11,33

€

11,33000

€

39,04

€

39,04000

€

Subministrament de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2,
DN50, en rotlles

1,83

€

Tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN50, subministrat
en rotlles
Altres conceptes

1,73840

Carreteig, col·locació i muntatge de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-2, DN50, subministrat en rotlles, en zones urbanes, col·locat al fons de la
rasa
Altres conceptes

Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN110, amb unió
mecànica, en zones no urbanes, sense afectació de serveis i amb presència d'estrebada
Altres conceptes

m

€

€

Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN50, amb unió mecànica,
en zones urbanes
Altres conceptes

u

10,74

18,26200
Altres conceptes

P-6

1

Subministrament de Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-3, DN63, amb ramal a 90°, DN50, per a unió per fusió a topall/electrofusió

€

0,09160

€

16,74

€
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BFBAU076

P-13

FFBBU016

u

u

BFBBU016

P-14

P-15

P-16

P-17

P-18

FHR116N9

u

Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3,
DN63, amb ramal a 90° DN50, per a unió per fusió a topall/electrofusió
Altres conceptes

15,94000
0,80000

€

Subministrament de colze de 90° injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16)
segons UNE-EN 12201-3, DN50, per a unió per fusió a topall/electrofusió

4,37

€

Colze de 90° injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-3, DN50, per a unió per fusió a topall/electrofusió
Altres conceptes

4,16000

Muntatge de fanal amb columna d'alumini, de 4,7 m d'alçària, amb 1 llumenera amb
làmpades de LEDs de potència 90 W, col·locat sobre dau de formigó

€

0,21000

€

88,04

€

Part proporcional d'accessoris per a columnes

39,14000

€

B064500C

m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Altres conceptes

17,07147

€

FN12U152

u

31,82853

€

Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN50, de cos curt de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per volant de fosa, inclòs part
proporcional de junts i cargols

91,47

€

BFZRU134

u

Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 60 mm de llargària, amb acer de classe de resistència
8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb femella i volandera

2,92000

€

BFZSU150

u

Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN50, PN16

0,90000

€

BNZRU300

u

Volant maniobra dreta, vàlvula DN50

6,21000

€

BN12U152

u

Vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN50, de cos curt de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per volant de fosa
Altres conceptes

77,08000

€

4,36000

€

Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula amb unió embridada, DN50, en zones no
urbanes, sense afectació de serveis i amb presència d'estrebada
Altres conceptes

37,68

€

37,68000

€

72,47

€

72,47000

€

Pilona d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre,
ancorada amb dau de formigó

138,55

€

Pilona d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, per
a encastar
Altres conceptes

85,51000

FND3U152

FND3U1A1

FQ42J010

FR3SE212

u

u

Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula amb unió embridada, DN100, en zones no
urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada
Altres conceptes

u
u

m2
m3

Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm
Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel
Altres conceptes

P-21

€

u

BR3PE210

P-20

2

BHWM1000

BQ42J010

P-19

u

Pàg.:

G219U005

G219U010

m

m

Demolició de rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Altres conceptes
Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

€

53,04000

€

5,15

€

3,55800
1,59200

€
€

3,58

€

3,58000

€

4,72

€
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P-22

P-23

P-24

P-25

P-26

P-27

P-28

P-29

P-30

P-31

P-32

G219U040

G219U105

G21B3004

G21DP100

G21DU040

G21H0002

G221U010

G221U112

G222U102

G2242411

G228U010

m2

m

u

Pàg.:

3

Altres conceptes

4,72000

€

Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Altres conceptes

4,70

€

4,70000

€

4,06

€

4,06000

€

18,00

€

18,00000

€

124,96

€

124,96000

€

41,59

€

41,59000

€

67,07

€

67,07000

€

1,99

€

1,99000

€

3,00

€

3,00000

€

6,53

€

6,53000

€

1,06

€

1,06000

€

4,29

€

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm
Altres conceptes
Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical o placa complementària de
trànsit existent, de qualsevol tipus, sense incloure suports
Altres conceptes

u.

m

u

Demolició de pou de registre existent de maó o prefabricat, amb mitjans mecànics i manuals i
càrrega sobre camió. inclós transport a l'abocador, canon d'abocament i mantenimient de
l'abocador. inclou part proporcional de demolició d'escomeses, tapa i pates i gestió de
residus. tot inclòs
Sense descomposició
Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, inclosa solera i
recobriment de formigó, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador
Altres conceptes
Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Altres conceptes

m3

m3

m3

m2

m3

Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Altres conceptes
Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Altres conceptes
Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Altres conceptes
Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb mitjans mecànics i compactació del 98 % PM. tot
inclòs
Altres conceptes
Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

B03DU005

m3

Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra

0,46800

€

B0111000

m3

Aigua

0,07500
3,74700

€
€

45,15

€

Altres conceptes
P-33

G228U075

m3

Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats d'estreps de
formigó, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
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Pàg.:

B039U020

m3

Barreja de granulat per a grava-ciment de granulometria GC25 o GC-20, mesurat després de
la compactació

B0111000

m3

Aigua

B051U012

t

Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1
Altres conceptes

P-34

G228U200

m3

Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

B0111000

m3

Aigua

B031U100

m3

Sorra de pedrera de 0 a 3 mm

P-36

P-37

G22DU110

G2R350DA

G2RA7LP0
B2RA6LPA

P-38

G7B1U020

B7B1U002

P-39

G921U020

m2

m3

m3
m3

m2

m2

m3

€

8,19090
17,19060

€
€

31,18

€

€
€

0,37

€

0,37000

€

4,94

€

4,94000

€

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2,10

€

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes

2,00000

Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Altres conceptes
Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km
Altres conceptes

€

0,10000

€

Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 140 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perdoració 1300 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

2,70

€

Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 1750 N
Altres conceptes

1,63900

Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

m3

Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra

B0111000

m3

Aigua

m

0,48000

25,41600
5,68900

B037200U

G96500A3

€

€

Altres conceptes
P-40

19,28850

0,07500
Altres conceptes

P-35

4

Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A3 o A4 20x8 de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i
base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb
morter i totes les feines adients, totalment col·locada

€

1,06100

€

24,91

€

22,35600

€

0,07500
2,47900

€
€

18,37

€

B0DZU005

u

Materials auxiliars per a encofrar

0,16500

€

B0DZA000

l

Desencofrant

0,04820

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,66000

€

B071U005

m3

Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2

1,22108

€

B060U310

m3

Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

2,74092

€

B9651UA3

m

Vorada de vianants A3 o A4 20x8 prefabricada de formigó, d'acord amb la UNE 127340 i
UNE EN 1340
Altres conceptes

2,90850

€

10,62630

€
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P-41

G975U010

m

Pàg.:

Rigola prefabricada de formigó de 20 cm d'amplada i 7 cm de gruix, adossada a la vorera,
inclosa excavació, base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

m

Rigola prefabricada de formigó, de 20 cm d'amplada i 7 cm de gruix

3,42300

€

B051U012

t

Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1

0,09101

€

B060U310

m3

Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

3,91560

€

B071U005

m3

Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2

0,43610

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,33000

€

B0DZU005

u

Materials auxiliars per a encofrar

0,08250

€

B0DZA000

l

Desencofrant

0,02410
5,31769

€
€

42,01

€

G9F1U005

m2

Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions
segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, llit de morter de 3 cm i totes les
feines adients

B071U007

m3

Morter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2

2,68800

€

B9F1UC10

m2

Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de qualsevol forma i dimensions, sèrie 1

8,31300

€

B031U100

m3

Sorra de pedrera de 0 a 3 mm

0,08472
30,92428

€
€

97,94

€

Altres conceptes
P-43

G9GA0006

m3

Paviment de formigó HM-25, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes
les feines adients

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,65000

€

B0A3UC10

kg

Clau acer

0,31500

€

B060U330

m3

Formigó HM-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

71,89350

€

B0D7UC02

m2

Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos

1,49000
22,59150

€
€

Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

33,24

€

Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa intermitja, inclòs filler, sense incloure betum,
a peu de planta asfàltica
Altres conceptes

22,20000

Altres conceptes
P-44

G9H1U020

t

B9H1U020

P-45

G9H1U512

t

t

B9H1U512

P-46

G9HA0010
B055U001

t

t

€

Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 D, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

35,44

€

Mescla bituminosa en calent AC16 D per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure betum,
a peu de planta asfàltica
Altres conceptes

23,57000

Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses
t

G9J1U010
B055U024

m2
kg

Betum asfàltic tipus B 50/70

Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP
Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus C50BF5 IMP
Altres conceptes

P-48

G9J1U320

m2

€

11,04000

Altres conceptes
P-47

€

B975U001

Altres conceptes
P-42

13,62

5

Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm
nou

€

11,87000

€

424,70

€

404,48000
20,22000

€
€

0,53

€

0,37200
0,15800

€
€

0,37

€
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B055U320

P-49

P-50

G9Z4UC10

kg

m2

Pàg.:

6

Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus C60B4 TER o C60B3 TER
Altres conceptes

0,19200
0,17800

€
€

Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 6 mm de diàmetre, pel control
de la fissuració superficial en paviment o solera

4,13

€

B0A143U0

kg

Filferro recuit de diàmetre 3 mm

0,01515

€

B0B3UC10

m2

Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 6 mm de diàmetre
Altres conceptes

2,84000
1,27485

€
€

Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre 100 % reciclat, incloent el premarcatge.

1,83

€

GBA1V050

m

B8ZBUUR1

kg

Microesferes de vidre 100 % reciclades

B8ZBU100

kg

Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials
Altres conceptes

P-51

GBA31001

m2

Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

B8ZBUU01

kg

Microesferes de vidre

B8ZBU100

kg

Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials

GBB1U010

u

BBM1U010

P-53

GBB1U120

u

u

BBM1U120

P-54

P-55

GBBZU001

u

u

1,01160
0,64752

€
€

13,26

€

€

2,52900
10,30380

€
€

Placa circular d'acer galvanitzat de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant EG classe RA1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada

61,23

€

Placa d'acer galvanitzat circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant EG classe
RA1, inclosos elements de fixació al suport
Altres conceptes

43,67000

€

17,56000

€

Placa octogonal d'acer galvanitzat de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

69,85

€

Placa octogonal d'acer galvanitzat, de 60 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant
HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport
Altres conceptes

51,88000

Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

€

17,97000

€

63,09

€

BBMZU105

m

Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit

29,63200

€

B060U310

m3

Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
Altres conceptes

7,83120
25,62680

€
€

Muntatge de suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una
senyal de trànsit en carreteres existent, inclòs fonamentació i col·locació

31,98

€

Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
Altres conceptes

7,83120
24,14880

€
€

Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera,
entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols

304,08

€

GBBZU0N9

u

B060U310

P-56

€

0,42720
Altres conceptes

P-52

0,17088

GD5JU010

m3

u

B0A3UC10

kg

Clau acer

0,44100

€

B071U005

m3

Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2

1,74440

€
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P-57

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,45200

€

B0D7UC02

m2

Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos

3,27800

€

BD5ZUC01

u

Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura

75,80000

€

B060U310

m3

Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
Altres conceptes

68,52300
152,84160

€
€

Connexió de tub amb junta d'espelt d'escomesa de tub de de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE de diàmetre nominal exterior 200 mm, a
tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE de
diàmetre nominal 400 mm, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

50,93

€

Junta d'emplet d'escomesa EPDM de tub de de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE de diàmetre nominal exterior 150 mm, a tub de paret
estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE de diàmetre
nominal exterior 315 mm
Altres conceptes

36,00000

GD7JJ0A1

u

GD7JJN01

u

m

BD7JJN01

P-59

GD7JLT86

m

m

BD7JL180

P-60

GD7JNT86

m

m

BD7JN180

P-61

7

B0D21030

BD7JA0X1

P-58

Pàg.:

GDD1U012

m

u

€

14,93000

€

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

18,43

€

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 150 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3
Altres conceptes

7,00000

€

11,43000

€

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

30,30

€

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3
Altres conceptes

14,97360

€

15,32640

€

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

44,56

€

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3
Altres conceptes

23,00100

€

21,55900

€

Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

635,40

€

BDDZU002

u

Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de
ruptura de 40 t

163,45000

€

B060U110

m3

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

69,51880

€

B071U005

m3

Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2

4,36100

€

BDD1U004

u

Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm d'alçària, amb forats per a tubs

84,28000

€

BDDZU010

u

Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm
de diàmetre

19,56000

€
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BDD1U024

P-62

GDK2U030

u

u

Pàg.:

8

Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària
Altres conceptes

86,90000
207,33020

€
€

Pericó per a canalització de serveis de 40x40x60 cm de secció interior, amb parets de 15 cm
de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

169,97

€

B0DZU005

u

Materials auxiliars per a encofrar

3,30000

€

B060U310

m3

Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

39,80860

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,65000

€

B0D8U001

m2

Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos

4,43250

€

B0DZA000

l

Desencofrant
Altres conceptes

P-63

GR3PU030

m3

Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens
i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos

BR34U001

kg

Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i 20% d'àcids húmics

BR3PU001

m3

Terra vegetal, inclòs transport a l'obra

BR3AU001

kg

Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble
Altres conceptes

P-64

P21G5-54C

u

0,86760
119,91130

€
€

16,32

€

0,37500

€

11,01000

€

0,16500
4,77000

€
€

Demolici? d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de ma?, amb mitjans mec?nics i
c?rrega sobre cami?
Altres conceptes

5,21

€

5,21000

€

P-65

P2259-548K m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM
Altres conceptes

1,55
1,55000

€
€

P-66

P312-D4W4

Formig? per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consist?ncia tova i grand?ria
m?xima del granulat 20 mm, abocat des de cami?

78,59

€

Formig? HM-20/B/20/I de consist?ncia tova, grand?ria m?xima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposici? I
Altres conceptes

69,34400
9,24600

€

Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist HA-25/B/10/I, abocat amb
bomba, amb esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20
cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades en una quantia de 20kg/ m2
Altres conceptes

276,34

€

276,34000

€

1,57

€

Altres conceptes

0,35200
1,21800

€
€

Altres conceptes

1,66
1,66000

€
€

3,55

€

2,06248
1,48752

€
€

3.675,00

€

3.675,00000

€

m3

B06E-12D9

P-67

P-68

P45C6-6NX

P7B2-5RJ8

m3

m2

m2

B775-0KR5

P-69

P-70

P9G0-51BJ

m2

m2

P9G0-51BK

m2

B9G3-0HRV

t

L?mina separadora de polietil? de 150 ?m i 144 g/m2, col?locada no adherida
Vel de polietil? de gruix 150 ?m i de pes 144 g/m2

Corronat manual de paviments de formigó

Lliscat manual de paviments de formig?, afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris
Pols de quars color gris
Altres conceptes

P-71

PAAA004

u

Partida alçada de cobrament íntegre per al desplaçament de la maquinaria per l'execució del
paviment asfàltic per a tota la obra.
Sense descomposició

€
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P-72

P-73

P-74

PDK1-DXB3 u

P-78

€

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

0,14742

€

BDD1-1KHB

u

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa d?ctil per a peric? de serveis, recolzada, pas lliure
de 420x420 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124
Altres conceptes

46,61000

€

PDK2-AJZ0

u

18,35258

€

Peric? de registre de f?brica de ma? de 45x45x50 cm, per a instal?lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de ma? calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter de ciment amb una proporci? en volum 1:8, sobre solera de ma?
calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavaci?

92,51

€

B0F1A-0760

u

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

9,11915

€

B011-05ME

m3

Aigua

0,00154

€

B055-067M

t

Ciment p?rtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs
Altres conceptes

0,33136
83,05795

€
€

PG2N-EUG

m

Tub corbable corrugat de polietil?, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160
mm de di?metre nominal, a?llant i no propagador de la flama, resist?ncia a l'impacte de 40 J,
resist?ncia a compressi? de 450 N, muntat com a canalitzaci? soterrada

5,70

€

Tub corbable corrugat de polietil?, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160
mm de di?metre nominal, a?llant i no propagador de la flama, resist?ncia a l'impacte de 40 J,
resist?ncia a compressi? de 450 N, per a canalitzacions soterrades
Altres conceptes

3,81480

PG32-DYK

PG32-DYL0

BG32-079C

P-77

65,11

t

BG32-078Y

P-76

Bastiment i tapa quadrada de fosa d?ctil, per a peric? de serveis, recolzada, pas lliure de
420x420 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col?locat amb morter

9

B07L-1PY6

BG2Q-1KTO

P-75

Pàg.:

m

m

m

m

m

€

1,88520

€

Cable amb conductor d'alumini de tensi? assignada de 0,6/1 kV, de designaci? AL RV,
construcci? segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secci? 1x150 mm2, classe de reacci?
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col?locat en tub

8,24

€

Cable amb conductor d'alumini de tensi? assignada de 0,6/1 kV, de designaci? AL RV,
construcci? segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secci? 1x150 mm2, classe de reacci?
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575
Altres conceptes

2,01960

€

6,22040

€

Cable amb conductor d'alumini de tensi? assignada de 0,6/1 kV, de designaci? AL RV,
construcci? segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secci? 1x240 mm2, classe de reacci?
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col?locat en tub

11,40

€

Cable amb conductor d'alumini de tensi? assignada de 0,6/1 kV, de designaci? AL RV,
construcci? segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secci? 1x240 mm2, classe de reacci?
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575
Altres conceptes

3,26400

€

8,13600

€
€

PJSR-BT7Q m

Tub recobert amb llana de polipropil?, per a reg per degoteig, de 16 mm de di?metre, amb
degoters autocompensats integrats cada 30 cm, soterrat 10-30cm

4,88

BJSR-2V6Y

m

Tub recobert amb llana de polipropil? per a reg per degoteig, de 16 mm de di?metre, amb
degoters autocompensats integrats cada 30 cm

2,86620

€

BFYH-0A3A

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietil? de densitat baixa, de 16 mm
de di?metre nominal exterior, per a connectar a pressi?
Altres conceptes

0,04000

€

PR90-9GR4

BRB1-28RQ

m

m

1,97380

€

Encintat amb taul? de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llarg?ria, amb tractament de
sals de coure en autoclau per un grau de protecci? profunda fixat amb base de formig? de
10x30 cm, amb excavaci? de rasa amb mitjans mec?nics

31,98

€

Taul? de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llarg?ria, amb tractament de sals de
coure en autoclau per un grau de protecci? profunda
Altres conceptes

10,89000
21,09000

€
€
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P-79

P-80

XPA000BT

XPA000IMP

pa

pa

Partida alçada d'abonament a la companyia elèctrica per les eines d'instal·lació de cablejat
de baixa tensió i connexions.
Sense descomposició
Partida alçada a justificar per imprevistos
Sense descomposició

Abril de 2022
Ramon Font Arnedo
Enginyer de Camins, canals i ports
CIAE INGENIEROS S.L.

Pàg.:

10

8.021,10

€

8.021,10000

€

0,03
0,03000

€
€

PRESSUPOST

CARRER DEL MIG

PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

Pressupost CARRER DEL MIG

Capítol

01

ENDERROC

1

1 G21DU040

m

Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100
cm, inclosa solera i recobriment de formigó, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 26)

41,59

248,444

10.332,79

2 F2194AF1

m2

Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 1)

10,74

1.800,157

19.333,69

3 G219U040

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 22)

4,70

62,641

294,41

4 G219U105

m

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 23)

4,06

566,422

2.299,67

5 G21DP100

u.

Demolició de pou de registre existent de maó o prefabricat, amb
mitjans mecànics i manuals i càrrega sobre camió. inclós transport a
l'abocador, canon d'abocament i mantenimient de l'abocador. inclou
part proporcional de demolició d'escomeses, tapa i pates i gestió de
residus. tot inclòs (P - 25)

124,96

5,000

624,80

6 P21G5-54CN

u

Demolici? d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de ma?,
amb mitjans mec?nics i c?rrega sobre cami? (P - 64)

5,21

7,000

36,47

7 F21DU010

u

Demolició de pericó de registre de formigó prefabricat de fins a
50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb solera de 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 2)

8,91

2,000

17,82

8 F21Q25N3

u

Retirada i col·locada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus
de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor (P - 3)

12,99

2,000

25,98

9 G21H0002

u

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol
tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions,
inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 27)

67,07

9,000

603,63

10 G21B3004

u

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical o
placa complementària de trànsit existent, de qualsevol tipus, sense
incloure suports (P - 24)

18,00

1,000

18,00

11 F21QQB01

u

Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
(P - 4)

7,91

2,000

15,82

12 G219U010

m

Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 21)

4,72

10,000

47,20

13 G219U005

m

Demolició de rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o
manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 20)

3,58

7,500

26,85

TOTAL

Capítol

01.01

33.677,13

Obra

01

Pressupost CARRER DEL MIG

Capítol

02

MOVIMENT DE TERRES

1 G221U112

m3

Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 29)

3,00

371,864

1.115,59

2 G222U102

m3

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en

6,53

401,615

2.622,55
EUR
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Pàg.:

2

talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 30)
3 G22DU110

m2

Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de
zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o
tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 35)

0,37

23,578

8,72

4 G221U010

m3

Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 28)

1,99

6,352

12,64

5 G228U010

m3

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 32)

4,29

166,002

712,15

6 G228U200

m3

Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 34)

31,18

102,807

3.205,52

7 P2259-548K

m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del
95% del PM (P - 65)

1,55

1.729,967

2.681,45

8 G2242411

m2

Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb mitjans mecànics i compactació
del 98 % PM. tot inclòs (P - 31)

1,06

166,327

176,31

9 G228U075

m3

Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera
d'alçats d'estreps de formigó, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P 33)

45,15

4,763

215,05

10 GR3PU030

m3

Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada,
inclòs refinat manual dels talussos (P - 63)

16,32

19,050

310,90

11 G7B1U020

m2

Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 140 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perdoració
1300 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat (P - 38)

2,70

47,625

128,59

12 P7B2-5RJ8

m2

L?mina separadora de polietil? de 150 ?m i 144 g/m2, col?locada no
adherida (P - 68)

1,57

85,046

133,52

13 FR3SE212

m2

Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a
granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en
capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 19)

5,15

47,625

245,27

14 G2RA7LP0

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 37)

2,10

608,869

1.278,62

15 G2R350DA

m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de menys de 20 km (P - 36)

4,94

608,869

3.007,81

TOTAL

Capítol

01.02

15.854,69

Obra

01

Pressupost CARRER DEL MIG

Capítol

03

URBANITZACIÓ

1 G921U020

m3

Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric (P - 39)

24,91

445,558

11.098,85

2 G9H1U512

t

Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 D, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 45)

35,44

69,430

2.460,60

3 G9J1U320

m2

Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o
C60B3 TER sobre ferm nou (P - 48)

0,37

754,675

279,23

4 G9H1U020

t

Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 44)

33,24

138,860

4.615,71

EUR
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5 G9J1U010

m2

Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP (P - 47)

6 G9HA0010

t

Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses (P - 46)

7 G9F1U005

m2

Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de
forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i compactació del
terreny, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients (P - 42)

8 G975U010

m

9 G96500A3

3

0,53

754,675

399,98

424,70

9,373

3.980,71

42,01

8,377

351,92

Rigola prefabricada de formigó de 20 cm d'amplada i 7 cm de gruix,
adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 20
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada (P - 41)

13,62

509,733

6.942,56

m

Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A3 o A4 20x8 de
peces prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE
127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20
N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb
morter i totes les feines adients, totalment col·locada (P - 40)

18,37

120,946

2.221,78

10 PR90-9GR4

m

Encintat amb taul? de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de
llarg?ria, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de
protecci? profunda fixat amb base de formig? de 10x30 cm, amb
excavaci? de rasa amb mitjans mec?nics (P - 78)

31,98

3,600

115,13

11 F9A1201F

m3

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
(P - 5)

26,49

2,358

62,46

12 G9GA0006

m3

Paviment de formigó HM-25, de consistència plàstica o tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge,
acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines
adients (P - 43)

97,94

190,257

18.633,77

13 P45C6-6NXB

m2

Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist
HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, amb esglaons de formigó fets a la
vegada que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de
frontal, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades en una quantia de 20kg/ m2 (P - 67)

276,34

1,708

471,99

14 P9G0-51BK

m2

Lliscat manual de paviments de formig?, afegint 4 kg/m2 de pols de
quars gris (P - 70)

3,55

350,855

1.245,54

15 P9G0-51BJ

m2

Corronat manual de paviments de formigó (P - 69)

1,66

599,148

994,59

16 G9Z4UC10

m2

Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 6 mm de
diàmetre, pel control de la fissuració superficial en paviment o solera
(P - 49)

4,13

950,003

3.923,51

17 FQ42J010

u

Pilona d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i
100 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó (P - 18)

138,55

20,000

2.771,00

18 GBA31001

m2

Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 51)

13,26

19,230

254,99

19 GBA1V050

m

Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre 100 % reciclat, incloent el premarcatge. (P - 50)

1,83

15,000

27,45

20 GBB1U120

u

Placa octogonal d'acer galvanitzat de 60 cm de doble apotema, per a
senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada (P - 53)

69,85

1,000

69,85

21 GBB1U010

u

Placa circular d'acer galvanitzat de 60 cm de diàmetre, per a senyals
de trànsit, amb revestiment reflectant EG classe RA1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada (P - 52)

61,23

2,000

122,46

22 FHR116N9

u

Muntatge de fanal amb columna d'alumini, de 4,7 m d'alçària, amb 1
llumenera amb làmpades de LEDs de potència 90 W, col·locat sobre
dau de formigó (P - 14)

88,04

9,000

792,36

23 GBBZU0N9

u

Muntatge de suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres existent, inclòs
fonamentació i col·locació (P - 55)

31,98

1,000

31,98

24 GBBZU001

u

Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i
col·locació (P - 54)

63,09

2,000

126,18

EUR
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4

25 P312-D4W4

m3

Formig? per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de
consist?ncia tova i grand?ria m?xima del granulat 20 mm, abocat des
de cami? (P - 66)

78,59

42,801

3.363,73

26 PAAA004

u

Partida alçada de cobrament íntegre per al desplaçament de la
maquinaria per l'execució del paviment asfàltic per a tota la obra. (P 71)

3.675,00

1,000

3.675,00

TOTAL

Capítol

01.03

69.033,33

Obra

01
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Capítol

06

VARIS

1 XPA000SS

pa

Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

0,02

176.140,220

3.522,80

2 XPAX0000

pa

Partida alçada a justificar per a la gestió de residus de construcció i
demolició (P - 0)

0,01

176.140,220

1.761,40

3 XPA000IMP

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos (P - 80)

0,03

181.424,420

5.442,73

4 XPA0X31

pa

Partida alçada a justificar per estintolament i/o reposició de la unitat de
servei d'aigua potable (P - 0)

150,00

19,000

2.850,00

TOTAL

Capítol

01.06

13.576,93

Obra

01
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Capítol

07

SERVEIS

Subcapítol

01

CLAVEGUERAM

1 GD7JLT86

m

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 59)

30,30

163,630

4.957,99

2 GD7JNT86

m

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 500 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 60)

44,56

73,980

3.296,55

3 GD5JU010

u

Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20,
inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de
fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols (P - 56)

304,08

8,000

2.432,64

4 FDGZU010

m

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 6)

0,52

258,310

134,32

5 GD7JJN01

m

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 58)

18,43

20,700

381,50

6 GDD1U012

u

Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa
dúctil i graons, segons plànols (P - 61)

635,40

6,000

3.812,40

7 GD7JJ0A1

u

Connexió de tub amb junta d'espelt d'escomesa de tub de de paret
estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE de diàmetre nominal exterior 200 mm, a tub de paret
estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE de diàmetre nominal 400 mm, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa (P - 57)

50,93

9,000

458,37

EUR

CARRER DEL MIG

PRESSUPOST
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TOTAL

pa

Subcapítol

Pàg.:
Partida alçada per feines de reconnexió de les canonada d'escomeses
al nou col·lector
(P - 0)

148,10

10,000

01.07.01

5

1.481,00

16.954,77

Obra

01
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Capítol

07

SERVEIS

Subcapítol

02

ABASTAMENT

1 FDK4U41B

u

Carreteig, col·locació i muntatge de trapilló i conjunt de maniobra per a
vàlvules de polietilè d'alta densitat (HDPE) i tapa quadrada de fosa
dúctil, de 145x145 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 (P 7)

55,19

2,000

110,38

2 FND3U1A1

u

Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula amb unió embridada,
DN100, en zones no urbanes, sense afectació de serveis i sense
presència d'estrebada (P - 17)

72,47

2,000

144,94

3 FFB5UA02

u

Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè,
DN110, amb unió mecànica, en zones no urbanes, sense afectació de
serveis i amb presència d'estrebada (P - 10)

39,04

2,000

78,08

TOTAL

Subcapítol

01.07.02

333,40

Obra

01
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Capítol

07

SERVEIS

Subcapítol

03

REG

1 FFB8U160

m

Subministrament de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16)
segons UNE-EN 12201-2, DN50, en rotlles (P - 11)

1,83

127,118

232,63

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 - 6)

0,52

127,118

66,10

3 FFB1U16B

m

Carreteig, col·locació i muntatge de tub de polietilè tipus PE 100 SDR
11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN50, subministrat en rotlles, en
zones urbanes, col·locat al fons de la rasa (P - 8)

1,42

127,118

180,51

4 PJSR-BT7Q

m

Tub recobert amb llana de polipropil?, per a reg per degoteig, de 16
mm de di?metre, amb degoters autocompensats integrats cada 30 cm,
soterrat 10-30cm (P - 77)

4,88

224,938

1.097,70

5 GDK2U030

u

Pericó per a canalització de serveis de 40x40x60 cm de secció
interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de
formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 62)

169,97

1,000

169,97

6 FN12U152

u

Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada,
DN50, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per
volant de fosa, inclòs part proporcional de junts i cargols (P - 15)

91,47

1,000

91,47

7 FND3U152

u

Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula amb unió embridada,
DN50, en zones no urbanes, sense afectació de serveis i amb
presència d'estrebada (P - 16)

37,68

1,000

37,68

8 FFBAU076

u

Subministrament de Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100
SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN63, amb ramal a 90°,
DN50, per a unió per fusió a topall/electrofusió (P - 12)

16,74

1,000

16,74

9 FFBBU016

u

Subministrament de colze de 90° injectat per a tub de polietilè tipus PE
100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN50, per a unió per
fusió a topall/electrofusió (P - 13)

4,37

1,000

4,37

EUR

CARRER DEL MIG

PRESSUPOST
10 FFB5U60B

TOTAL

u

Subcapítol

Pàg.:
Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè,
DN50, amb unió mecànica, en zones urbanes (P - 9)

11,33

2,000

01.07.03

6
22,66

1.919,83

Obra

01

Pressupost CARRER DEL MIG

Capítol

07

SERVEIS

Subcapítol

04

BT

1 XPA000BT

pa

Partida alçada d'abonament a la companyia elèctrica per les eines
d'instal·lació de cablejat de baixa tensió i connexions. (P - 79)

8.021,10

1,000

8.021,10

2 PG2N-EUGC

m

Tub corbable corrugat de polietil?, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 160 mm de di?metre nominal, a?llant i no
propagador de la flama, resist?ncia a l'impacte de 40 J, resist?ncia a
compressi? de 450 N, muntat com a canalitzaci? soterrada (P - 74)

5,70

990,050

5.643,29

3 PG32-DYL0

m

Cable amb conductor d'alumini de tensi? assignada de 0,6/1 kV, de
designaci? AL RV, construcci? segons norma UNE 21123-2, unipolar,
de secci? 1x240 mm2, classe de reacci? al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col?locat en tub (P - 76)

11,40

1.485,075

16.929,86

4 PG32-DYKW

m

Cable amb conductor d'alumini de tensi? assignada de 0,6/1 kV, de
designaci? AL RV, construcci? segons norma UNE 21123-2, unipolar,
de secci? 1x150 mm2, classe de reacci? al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col?locat en tub (P - 75)

8,24

495,025

4.079,01

5 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 - 6)

0,52

713,360

370,95

6 PDK2-AJZ0

u

Peric? de registre de f?brica de ma? de 45x45x50 cm, per a
instal?lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de ma? calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
de ciment amb una proporci? en volum 1:8, sobre solera de ma? calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavaci? (P
- 73)

92,51

3,000

277,53

7 PDK1-DXB3

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa d?ctil, per a peric? de serveis,
recolzada, pas lliure de 420x420 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col?locat amb morter (P - 72)

65,11

3,000

195,33

TOTAL

Subcapítol

01.07.04

35.517,07

EUR

RESUM DEL PRESSUPOST

CARRER DEL MIG

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 3: Subcapítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol
01.07.01
CLAVEGUERAM
16.954,77
Subcapítol

01.07.02

ABASTAMENT

Subcapítol

01.07.03

REG

333,40
1.919,83

Subcapítol

01.07.04

BT

35.517,07

Capítol

01.07

SERVEIS

54.725,07

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
54.725,07
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
ENDERROC
33.677,13
Capítol

01.02

MOVIMENT DE TERRES

15.854,69

Capítol

01.03

URBANITZACIÓ

69.033,33
13.576,93

Capítol

01.06

VARIS

Capítol

01.07

SERVEIS

Obra

01

Pressupost CARRER DEL MIG

54.725,07
186.867,15

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
186.867,15
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost CARRER DEL MIG
186.867,15
186.867,15

euros

ULTIM FULL

CARRER DEL MIG

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

1

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

186.867,15

13 % Despeses generals SOBRE 186.867,15.....................................................................

24.292,73

6 % Benefici industrial SOBRE 186.867,15..........................................................................

11.212,03

Subtotal

222.371,91

21 % IVA SOBRE 222.371,91...............................................................................................

46.698,10

€

269.070,01

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( DOS-CENTS SEIXANTA-NOU MIL SETANTA EUROS AMB UN CÈNTIMS )

Abril de 2022
Ramon Font Arnedo
Enginyer de Camins, canals i ports
CIAE INGENIEROS S.L.

