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1 – MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MEMÒRIA
1.1.- PROMOTOR
Els promotors del present projecte d’Urbanització és l’AJUNTAMENT D’ALCANAR, amb
CIF: P4300400A, i situat al carrer Generalitat, 10 de la mateixa localitat amb codi postal 43530.
1.2.- ANTECEDENTS
L’objecte del projecte és la REURBANITZACIÓ DEL CARRER SANTA TERESA, CAMPANAR
I REMEI, de la localitat d’Alcanar.
L'edifici de I'església parroquial, al cor de la ciutat, s'eleva 77 metres sobre el nivell del mar.
Fins al segles XVII-XVIII, les seves 150 cases s'encabien en un clos rectangular a la falda d'un
turó, repartides entre el carrer del Forn –probable bressol de la vila-, la plaça de l'Església, el
carrer Major, el d'Hug de Folcalquer, el de Jesús, el de Forcadell. Quatre portals s'obrien prop
dels angles del seu perímetre, és a dir: al cap de carrer Major, al camí d'Amposta, davant del
Raval i cap al Fossar i a Ulldecona. Amb I'augment demogràfic del XVIII nasqué el Raval, amb
posterioritat, es van escampar els habitatges a la part Nord del municipi, ara sí en un espai més
pla i, ben aviat, el nucli antic va dissoldre's dins de la perllongació dels carrers que formen
L'actual conurbació d'Alcanar.
Els carrers de Santa Teresa, Remei i Campanar són vials que comuniquen els carrers de la
zona Nord que estan al voltant de la plaça del Camí Ample amb la zona baixa, més cèntrica i
comercial, mitjançant el carrer de Felip Pedrell, plaça Major i carrer de Ramón y Cajal. També
connecten amb l’església de Sant Miquel i la zona alta del raval de Sant Isidre.
És a dir, aquest tres carrers són un nexe d’unió intermedi entre diferents zones del nucli antic
del municipi i la part més moderna.
Aquests tres carrers tenen una amplada molt restringida i dos d’ells, Remei i Campanar, també
contenen una part amb una pendent considerable per accedir fins a la zona de l’església de
Sant Miquel. Tot i la dificultat que comporta les seves dimensions, encara ara hi passen i
aparquen alguns vehicles propietat dels habitants dels immobles d’aquest indret.
La secció esta formada per una banda central i unes voreres de molt petites dimensions a la
part de les façanes, que en el cas dels carrers Campanar i la part amb més pendent del carrer
del Remei, formen en alguns trams, plataformes per accedir a alguns immobles. El ferm de tots
tres carrers és un paviment de formigó amb acabat lliscat, incloent les voreres (sense vorades) i
les plataformes d’accés a immobles.
Les reduïdes dimensions dels vials fan que entrin dins de les polítiques de vialització del
municipi.
Així doncs i per tal de revitalitzar la zona, des de la Regidoria d’Urbanisme es disposa que els
Serveis Tècnics Municipals engeguin el procediment necessari per demanar els corresponents
pressupostos professionals per a la redacció del projecte d’una nova urbanització dels
esmentats vials.
1.3.- CARACTERÍSTIQUES URBANÍSTIQUES
En el Pla General d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) de la població, va ser aprovat
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Tarragona en sessió de data 15 de juliol de
1997 i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat en data 1 de desembre de 1997, i el seu Text
Refós de les Normes Urbanístiques del PGOU vigent, verificat per la CUTE en data 06/04/2005,
i publicat al DOGC núm.4389 de data 23/05/2005, amb número d’expedient EXP:
2005/017153/E.

L’àmbit d’actuació, barca els següents carrers amb les característiques que
continuació:

es

descriuen

a

Carrer del Remei:
És pràcticament pla en els seu primers metres des del seu inici a la plaça del Camí Ample fins
arribar a la bifurcació que fa amb el carrer de Sta. Teresa, té un lleuger descens de l’1,9%, a
partir d’aquí comença una pendent del 12,3% per arribar fins al carrer del Raval de St. Isidre.
Aquest carrer té unes voreres molt estretes, d’una amplada mitjana de 50 cm. i una alçada de 7
cm en el tram que va de la plaça del Cami Ample fins a la bifurcació amb el carrer Sta. Teresa,
el darrer tram, el que puja fins al Raval de St. Isidre, disposa d’algunes plataformes a alguns
indrets de les façanes per tal de possibilitar els accessos als diferents immobles.

c/ del Remei - Vista General

c/ del Remei – detall
voreres

Carrer de Santa Teresa:
Té una pendent del 6,9% fins arribar al seu entroncament amb el carrer de Felip Pedrell, les
voreres són de 50 cm d’amplada mitjana i la seva altura és de 10 cm.
Disposa d’una petita canonada soterrada de recollida d’aigües pluvials del propi carrer que
aboca al col.lector que passa pel carrer de Felip Pedrell.

c/ Sta Teresa – amb Felip Pedrell

c/ Santa Teresa – tram fins c-Campanar

c/ Santa Teresa – Vista c-Campanar
fins Remei

c/ Santa Teresa
Vista desde plaça fins Remei

Carrer del Campanar:
Aquest vial, que va des del carrer de Sta. Teresa fins al carrer del Raval de St. Isidre, ha de
salvar una pendent de 12,3%; en aquest carrer també hi ha algunes plataformes laterals per a
l’accés als immobles.

1.4.- OBJECTE DEL PROJECTE
D’acord amb Pla General d’Ordenació Urbana vigent (PGOU) aprovat definitivament per la
Comissió d’Urbanisme de Tarragona en sessió de data 15 de juliol de 1997 i publicat en el Diari
Oficial de la Generalitat en data 1 de desembre de 1997, i el Text Refós de les Normes
Urbanístiques del PGOU vigent, verificat per la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre
en sessió de data 06/04/2005, publicat al DOGC de data 23/05/2005, l’espai a reurbanitzar
detallat anteriorment es troba dins de la zona d’ordenació antiga i tradicional, amb una tipologia
edificatòria d’alineació a vial.
Degut a l’amplada tan ajustada dels vials i per tal d’eliminar les barreres arquitectòniques que
actualment impedeixen el lliure trànsit dels vianants, es considera com a millor solució tècnica
per a la nova urbanització adoptar el sistema anomenat de ‘plataforma única’, consistent en
pavimentar tot el vial a un mateix nivell, estudiant i proposant les pendents laterals necessàries
per a la correcta conducció de les aigües d’escorrentia superficials.
A nivell de pavimentació no es desitja introduir novetats sinó mantenir una política continuista
de la realitat executada als propers vials Raval de Sant Isidre, Caballer, Sant Francesc i Roser,
seguint una lògica integradora i continuista per tal d’aconseguir una imatge homogeneïtzadora i
coherent de les actuacions reurbanitzadores d’aquest entorn antic del nucli d’Alcanar.
La plataforma del vial será d’una resistència suficient, conforme a llei, per permetre també el
pas de vehicles, independentment que aquest àmbit esdevingui zona de vianants, però amb la
possibilitat de circulació puntual de vehicles.
Pel que fa als serveis es compta amb la total renovació dels subministraments, excepció feta
del gas si aquest es demostra eficient.

Tot l’exposat en els paràgraf anteriors corresponen a l’objecte del projecte que ens ocupa.
Per tant, els treballs que es pretenen realitzar es detallen a continuació :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enderroc dels paviments de vorera i carrers de formigó actuals
Moviment de terres i explanacions
Pavimentació segons nova ordenació
Substitució Xarxa Aigües Negres o Fecals
Substitució de la Xarxa Aigües Pluvials
Substitució de la Xarxa d’Aigua Potable i addició d’Hidrants
Substitució i/o manteniment de la Xarxa de Gas natural
Substituació i reordenació de la Xarxa de Telefonia
Substitució i/o addició de llumeneres actuals aprofitant xarxa actual

1.5.- ESTAT ACTUAL
Actualment els carrers que ens ocupen, es troben pavimentats amb formigó, i amb pendents
diferents segons el carrer i tram en qüestió, amb voreres també de formigó, amb voravia o no,
d’amplades variables, i concretament el el carrer campanar i Remei amb voreres executades
esglaonades per la pendent dels carrers, que arriba fins al 13% de pendents aproximades.
Actualment, segons visita efectuada al lloc, i visualitzant les xarxes a través dels diferents pous
de connexió, el carrer compta amb els serveis de Clavegueram per a Aigües Negres o fecals,
Enllumenat Públic aeri, Xarxa telefonia aèria, Abastament d’Aigua soterrat, Xarxa de Baixa
Tensió aèria per façanes, Xarxa Aigües Pluvials en el carrer Santa Teresa, i Xarxa de Gas en
un dels immobles en la part baixa del carrer Santa Teresa.
La Xarxa de Clavegueram existent correspon a una canonada de formigó de D.250 fins a
300mm , en tota la zona afectada, enllaçada als carrers adjacents mitjançant pous de registre.
La Xarxa de Pluvials existent correspon a una canonada de formigó de D.300mm , en el carrer
Santa Teresa, el qual enllaça els carrers de Campanar i Remei, en la part baixa d’aquests, i on
es connecta a la xarxa amb una reixa.
La Xarxa d’Aigua Potable actual ens arriba a tot l’àmbit d’actuació amb diàmetres
desconeguts, els qual es suposen de Ferro Colat o altre material segons la seva execució
desde fa uns anys, encara que podria ser de polipropilè d’alta densitat, ja que es visualitzen
com unes reparacions posteriors a l’execució del carrer en el seu moment.
La Xarxa Elèctrica de Baixa Tensió és aèria, grapada per les façanes dels immobles, amb
conversions enterrades en els carrers de més recent execució, i d’acord amb consulta
realitzada a l’empresa subministradora, es veu inviable el seu soterrament, per tant, es
mantindrà la mateixa.
La Xarxa d’Enllumenat Públic transcorre per les façanes a l’igual que la baixa tensió, amb
cablejat canviat, segons s’observa, no fa gaire temps, i per tant, adequat per normativa. De
totes maneres es canivaran les lluminàries per tal de tenir elements amb molt més rendiment i
més baix consum, amb làmpades led, però amb estètica clàssica, respectant el casc antic de la
població.
La Xarxa Telefònica es preveurà soterrada, a l’igual que en els carrers adjacents, amb mateix
caràcter, degut també a l’acabat que es pretén realitzar, amb un cos superior als paviments
asfàltics, i per tant preservar el màxim temps possible, la seva execució. Tot i això, es
realitzaran les connexions en els pericons extrems dels carrers adjacents.
Pel que fa a la Xarxa de Gas Natural, segons informació empresa subministradora, consta de
canonades soterrades, previsiblement de polietilè d’alta densitat segons companyia
subministradora, de diàmetres 110mm i/o 90mm, segons la seva situació, tenint només una

connexió. Per la seva part, l’empresa subministradora, realitzarà paralel.lament a l’execució del
projecte un estudi de camp per si hi pot haver-hi possibles nous abonats, per seguir amb la
ramificació si és el cas que el volum d’interessats sigui raonable, segons els seus criteris.
1.6.- DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA
La solució adoptada i que es grafia en els plànols corresponents, desenvolupa el carrer definit
en projecte, amb la reordenació per tal de poder complir amb la Llei d’Accessibilitat en espais
urbans, i poder adecuar els serveis del mateix a la normativa actual per al seu correcte ús.
1.6.1.- ENDERROC I MOVIMENTS DE TERRES
Primerament, es realitzarà el desmuntatge de la Senyalització possible en voreres i/o façanes,
Elements d’Enllumenat públic existent (llumeneres), pilones i elements urbans que puguin
entorpir el corresponent enderrocs de paviments i el corresponent moviment de terres previst.
A continuació, es procedirà a l’enderroc de les voreres de formigó, amb la corresponent voravia
si es el cas, amb tots els elements que hi puguin haver en la mateixa, com tapes de pericons,
etc, així com el paviment de formigó de la calçada amb les reixes i elements com emborrnals i
Reixes interceptores actuals.
Posteriorment es procedirà a la realització del Rebaix i/o perfilament de la roca contaminada
superficial, valorades en uns 10-15cm de gruix, ja que al ser Roca, no té gaire penetració.
A continuació, es procedirà a l’enderroc del Sanejament soterrat de pluvials i aigües negres,
sempre tenint en conte de no interrompre el seu servei, per tant realitzat per trams, amb la
col.locació de la nova xarxa a la màxima urgència possible.
Un cop es rebaixi la caixa de paviment, es procedirà a perfilar i compactar el terreny segons
les noves rasants i directrius del projecte d’urbanització, segons plànols de detall de perfils tant
transversals com longitudinals, on s’executaran les corresponents caixes de paviment, segons
cotes topogràfiques previstes, amb els diferents sistemes d’execució que queden indicats en el
Plec de Condicions.
Les excavacions per a la ubicació de les instal·lacions és descriuen en cada un dels capítols
d’instal·lacions.
1.6.2.- PAVIMENTACIÓ
La secció estructural del carrer serà la descrita a continuació, i que s’ha dissenyat o projectat
d’acord amb el catàleg de seccions estructurals per a paviments urbans en sectors de nova
construcció, tenint en conte la reglamentació vigent del Ministerio de Fomento, Norma 6.1-IC
“Secciones de firme”.
Segons aquesta norma, i ja que no es preveuen que passin vehicles pesats per les seves
dimensions, es considerarà una via amb un Index mitjà de Vehicles Pesats <25 vehicles pesats
/ dia (IMDp<25), per tant amb una qualificació T42, i considerant una Base d’Explanada EV2=3,
degut a tenir constància que es tracta d’un terreny rocós.
Els carrers consten d’unes amplades que van des dels de 2,60m als 7,40m d’amplada, la qual
es realitzarà una calçada constant d’amplades variables segons el carrer, centrada a l’eix de
cadascun, amb llambordes de 20*10*8cm, preses amb morter de ciment i col.locades amb
espiga, i una franja perimetral de remat contra les façanes, d’ampades variables, sempre
perpendiculars a l’eix del carrer i/o façana amb llamborda especial de 30*20*10cm, tot de
Breinco o similar.

Tots aquest paviments es realitzaran a sobre d’una solera de formigó HM-20/P/20/IIa, de 15cm
de gruix mitjà, per tant dóna compliment folgadament als requeriments del PG3, ja que en
terrenys rocós, pots disposar de formigó en massa de gruix variable per tal de perfilar i
anivellar les possibles rasant, ja que no t’obliga a un gruix mínim.
Així mateix els Carrers es realitzaran segons les següents capes:
•
•
•

Terreny existent rocós
Base de formigó HM-20/P/20/IIa, de 15cm gruix mínim, que s’armaran amb fibres
Capa d’acabat amb llamborda de formats 200*100*80mm, tipus Terana Six de Breinco
o similar, i encintat amb peça autoblocant Vs5, de 300*200*100mm,acabats cendra, i
pres amb morter de ciment pòrtlanda de 2cm de gruix com a màxim.

La Plataforma Única s’ha optat per a la Llei de Supressió de Barreres Arquitectòniques en
Espais públics O.VIV 561/10, eliminant els ressalts degut als amples dels carrers, que són
molt restringits, i s’utilitzen com a pas de vianants i rodat per al trànsit de vehicles.

Encintat
amb
llamborda
Vs5
de
300*200*100mm
BREINCO o similar

Paviment
llamborda
Terana
Six
de
200*100*80mm
de
BREINCO o similar

1.6.3.- SANEJAMENT I DRENATGES
La Xarxa de Sanejament correspondrà a la xarxa separativa de Pluvials i Fecals, les quals es
connectaran en els extrems del tram afectat, amb els pous verticals existents.
Aquestes Xarxes es realitzaran amb Tub de PVC autoportants, corrugats exteriors i llisos
interiorment, de diàmetres que van des del 250mm als 400mm en aquest projecte, del tipus
SN8.

Aquests tubs es col.locaran dintre de la rasa corresponent i es reompliran amb material
sel.leccionat, per damunt del tub fins a les característiques fabricant, i reflexades en el quadre
següent:

Tots el tubs de sanejament es connectaran linialment de pou a pou de sanejament, el qual es
confeccionaran amb anelles prefabricades de formigó, de GLS o similar, amb el corresponent
con assimètric superior 60-80 a 100cm que serà el diàmetre mínim del pou.

Anella 100cm diàmetre

Còn Assimètric 60-100cm

Tots els pous de sanejament tindran la corresponent tapa superior abatible de foneria dúctil de
60cm de diàmetres tipus D-400 (40Tn de càrrega de trencament), model T2066 de Fundició
Benito Dúctil o similar

Les xarxes de sanejament, a més de tots els materials descrits anteriorment, també contenen
tots els elements d’evacuació directa com són els embornals, reixes interceptores les quals en
aquest projecte consten de les següents:
Imbonal sifònic de foneria dúctil de mides 555*300*530 mm, Ref. PSH570 Delta, amb tapa
interior de Fundicio Benito Dúctil o similar, amb reixa superior abatible de foneria totalment en
una peça.

Imbornal Sifònic amb caixó i reixa 555*300*530mm
Ref. PSH570 de Fundició Benito Dúctil o similar
Reixa Interceptora amb caixa prefabricada de formigó de 750x360x300mm, tipus HRM, i amb
reixa superior Mecalinea RM30, de foneria per a càrrega de trencament D-400, de foneria dúctil
benito.

Canaleta HRM o Mecalinea RM30

1.6.4.- ENLLUMENAT PÚBLIC
La xarxa d’enllumenat es manté tot el cablejat i quadres de comandaments existent, degut a
que el cablejat existent ja ha estat modificat amb anterioritat, i adequat a la normativa vigent.
Pel que fa a les Lluminàries, tot i que les executarà l’ajuntament, aquestes es substituïran per
altres d’estètica clàssica, per l’entorn que ens ocupa, però de làmpades LED , per tal
d’augmentar el rendiment de les actuals i baixar el consum energètic.
Seran del tipus Neovilla, ,de 16 leds, i 35w de potència aproximada, ref.ILNV01632110, sobre
braç de foneria IRVI71Pde Fundicio Benito o similar :

Braç de foneria IRVI71P

Lluminària LED ILNV01632110

1.6.5.- TELEFONIA
Tot i no preveure’s en el projecte, s’ha descrit unes directrius base, on prèviament a l’execució
es contrastarà amb la Companyia Telefònica per donar la conformitat d’execució i si ho creu
convenient realitzar algun canvi.
Només es contempla en el projecte l’obra civil, ja que la instal·lació serà realitzada per
Telefònica, S.A. o la companyia competent.
La xarxa telefònica consistirà dels elements descrits a continuació:
Armari Interconnexió
Aquest armari servirà per a la interconnexió de la xarxa actual existent, i la següent distribució
per al carrer que ens afecta.
Aquest armari, segons càlculs efectuats per a les necessitats posteriors, serà del tipus de xapa
d’acer prelacada, per a 800 parells, del tipus TLX-15.27 de Teleconnexion o similar, de mides
1115x750x300mm

Pericons
Des de l’armari nombrat anteriorment es distribuiran els diferents ramals i xarxes a través de
pericons tipus “D”, “DM”, “H” o “M” segons la posició i capacitat, i d’acord amb els plànols de
detall.

Pericó “D”
138x115x103 cm

Pericó “DM”
114x72x104cm

Pericó “H”
104x95x97cm

Pericó “M”
48x48x60cm

Canonades
Les canonades seran de PVC rígid, de diàmetres 63 i 110mm, amb nombre de tubs i diàmetres
segons les necessitats de cada tram de la xarxa, i formades per prismes de formigó, amb les
característiques següents

La companyia competent proporcionarà suport tècnic necessari per a la coordinació i supervisió
de l’execució de l’obra d’acord amb la normativa tècnica vigent.

1.6.6.- ELECTRICITAT
La Xarxa Elèctrica actual és aèria, grapada per les façanes dels immobles, amb conversions
enterrades en els carrers de més recent execució, i d’acord amb consulta realitzada a
l’empresa subministradora, es veu inviable el seu soterrament, per tant, es mantindrà la
mateixa.
La Companyia elèctrica FECSA-ENDESA tindrà que donar la conformitat abans de qualsevol
variació.

1.6.7.- AIGUA POTABLE
La xarxa d’aigua es troba realitzada amb ferro colat de diàmetre variable, per tant, es substituirà
amb canonades de polietilè d’alta densitat tipus PN 16 dels diàmetres 100mm per tal de donar
servei a un nou hidrant que es col.loca, i no reduir el diàmetre dels carrares adjacents
executats, que a més formen una xarxa mallada i d’acord amb les condicions d’execució de
l’Empresa gestora,.
Tots aquets ramals es realitzaran amb diàmetre 100mm de PE-AD, a excepció dels ramals
individuals dels abonats que es realitzaran amb tubs de diàmetre 25 a 50mm, depenent de la
grandària de la parcel.la i possibilitat futura de construcció d’unitats d’habitatge o altres.
En tots el punts de connexió i començaments de ramals es col.locaran vàlvules de comporta,
per sectoritzar els diferents trams de la xarxa, per tal de poder realitzar les operacions
oportunes de possibles reparacions etc. Aquestes vàlvules seran del tipus Pradinsa o similar,
model VCR3125.

A més de les diferents vàlvules de comporta, es col.locaran en els trams alts vàvules de
ventosa per tal de treure les possibles bosses d’aire de les canonades de tipus Pradinsa o
similar, model VVDAUBV4065

1.6.8.- GAS
La xarxa de gas, en principi, ja existeix, la qual s’intentarà no modificar a no ser que les
canonades no compleixin amb el reglament actual, ja sigui de materials o altre. De totes
maneres en l’excavació de rasa de l’aigua, que és al costat del traçat de gas, es comptabilitzarà
una rasa d’amplada superior per si de cas es tingués que modificar, per tant , i com el
subministrament de canonades el realitza l’empresa gestora, no tindra que haver-hi cap
sobrecost en l’obra.

1.6.9.- MOBILIARI URBÀ I EQUIPAMENT
No es preveu cap mobiliari urbà degut a que els carrers ja són molt estrets, i no hi haurà
voreres sinó que es realitzarà amb plataforma única, amb transit rodat i de vianants, per tant es
veu inviable.
1.7.- DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE
El present projecte consta dels següents documents:
• Memòria
• Annexos
• Plec de condicions Tècniques i Particulars
• Amidaments
• Quadre de preus
• Pressupost
• Plànols
1.8.- RELACIÓ PLÀNOLS DE PROJECTE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Situació i emplaçament
Situació parcel.la afectada
Àmbit Actuació
Topogràfic actual
Perfils existents 1-2
Perfils existents 2-2
Enderrocs
Planta General Ordenació
A-Planta carrers Campanar i Remei
B-Planta carrer Santa Teresa
Perfils Nous modificats
A-Xarxa Fecals – Planta 1-2
B-Xarxa Fecals – Planta 2-2
C-Xarxa Fecals - Perfils
A-Xarxa Pluvials – Planta 1-2
B-Xarxa Pluvials – Planta 2-2
C-Xarxa Pluvials- Perfils
A-Xarxa Aigua – Planta 1-2
B-Xarxa Aigua – Planta 2-2
A-Xarxa d’enllumenat públic 1-2
B-Xarxa d’Enllumenat públic 2-2

1.9.- TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES
El termini de les obres serà de 4 mesos aproximadament des de l’acta de replanteig.
El Contractista està obligat a complir el contracte dins el període fitxat. Quan per causes
imputables al Contractista s’hagués incorregut en demora l’Administració podrà optar d’acord
amb les prescripcions de l’art. 96.3 de la Llei 13/95.
1.10.- FORMULA PER LA REVISIÓ DE PREUS
D’acord amb la durada de les obres, els preus del projecte no estaran sotmesos a la revisió de
preus.

1.11.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
D’acord amb el Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, del Reglament general de la Llei
Contractes de les Administracions Públiques. La secció 1a de l’art. 25 en endavant regula la
classificació d’empreses contractistes d’obres, i la secció 2a de l’article 37 en endavant la de les
empreses contractistes de serveis, es fa referència i s’especifica els grups i subgrups de
qualificació de les empreses per contractar, s’ha de dir que:
La qualificació recomanada per la contractació per el tipus d’obres es la següent :
Pressupost:
Grup:
Subgrup:
Categoria:

124.448,48 €
G
4
C

1.12.- PRESSUPOST TOTAL
1.- ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
2.- PAVIMENTS
3.- SISTEMA INSTAL.LACIONS
3.1.- INST. SANEJAMENT
3.2.- INST. AIGUA
4.- GESTIÓ DE RESIDUS
5.- SEGURETAT I SALUT
6.- CONTROL DE QUALITAT

21.491,15
21.857,72

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL

86.428,56

DESPESES GENERALS 13,00 %
BENEFICI INDUSTRIAL 6,00 %

11.235,71
5.185,71

SUMA

22.148,38
7.927,09
10.340,45
1.432,62
1.231,15

102.849,98

21% IVA

21.598,50

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE

124.448,48

El present projecte ascendeix a la quantitat d’Execució Material de VUITANTA-SIS MIL
QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIM (86.428,56 €)
El present projecte ascendeix a la quantitat d’Execució per Contracte de CENT VINT-I-VUIT
MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
(128.448,48 €)

Andreu Queral Moliné SLPU
Sgnat: Andreu Queral i Moliné

Santa Bàrbara, Abril 2019

2 – JUSTIFICACIÓ DE LA NORMATIVA

JUSTIFICACIÓ ANNEXES

2.1.-COMPLIMENT DE LES CONDICIONS BÀSIQUES ACCESSIBILITAT I
NO DISCRIMINACIÓ PER A L’ACCÉS I UTILITZACIÓ D’ESPAI PÚBLICS
URBANITZATS (O.VIV 561/2010)
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados
Artículo 1. Objeto
1. Este documento técnico desarrolla las condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad para el acceso y la utilización de los espacios
públicos urbanizados tal y como prevé la disposición final cuarta
del Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se
aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los espacios
públicos urbanizados y edificaciones
2. Dichas condiciones básicas se derivan de la aplicación de los
principios de igualdad de oportunidades, autonomía personal,
accesibilidad universal y diseño para todos, tomando en
consideración las necesidades de las personas con distintos tipos
de discapacidad permanente o temporal, así como las vinculadas
al uso de ayudas técnicas y productos de apoyo. De acuerdo con
ello, garantizarán a todas las personas un uso no
discriminatorio, independiente y seguro de los espacios públicos
urbanizados, con el fin de hacer efectiva la igualdad de
oportunidades y la accesibilidad universal
3. Los espacios públicos se proyectarán, construirán,
restaurarán, mantendrán, utilizarán y reurbanizarán de forma
que se cumplan, como mínimo, las condiciones básicas que se
establecen en esta Orden, fomentando la aplicación avanzada de
las tecnologías de la información y las telecomunicaciones en los
espacios públicos urbanizados, al servicio de todas las personas,
incluso para aquéllas con discapacidad permanente o temporal.
En las zonas urbanas consolidadas, cuando no sea posible el
cumplimiento de alguna de dichas condiciones, se plantearán las
soluciones alternativas que garanticen la máxima accesibilidad
posible.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
1. El ámbito de aplicación de este documento está constituido
por todos los espacios públicos urbanizados y los elementos que
lo componen situados en el territorio del Estado español. Las
condiciones de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de espacios públicos urbanizados que contiene la
presente Orden se aplican a las áreas de uso peatonal, áreas de
estancia, elementos urbanos e itinerarios peatonales
comprendidos en espacios públicos urbanizados de acuerdo con
lo establecido en los artículos siguientes
2. En las zonas urbanas consolidadas, cuando no sea posible el
cumplimiento de alguna de dichas condiciones, se plantearán las
soluciones alternativas que garanticen la máxima accesibilidad.

Artículo 3. Los espacios públicos urbanizados
1. Los espacios públicos urbanizados comprenden el conjunto de
espacios peatonales y vehiculares, de paso o estancia, que
forman parte del dominio público, o están destinados al uso
público de forma permanente o temporal
2. Los espacios públicos urbanizados nuevos serán diseñados,
construidos, mantenidos y gestionados cumpliendo con las
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las
personas con discapacidad que se desarrollan en el presente
documento técnico

Artículo 4. Las áreas de uso peatonal
1. Todo espacio público urbanizado destinado al tránsito o
estancia peatonal se denomina área de uso peatonal. Deberá
asegurar un uso no discriminatorio y contar con las siguientes
características:
a) No existirán resaltes ni escalones aislados en ninguno de sus
puntos.
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b) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no
inferior a 2,20 m.
c) La pavimentación reunirá las características de diseño e
instalación definidas en el artículo 11
2. Se denomina itinerario peatonal a la parte del área de uso
peatonal destinada específicamente al tránsito de personas,
incluyendo las zonas compartidas de forma permanente o
temporal, entre éstas y los vehículos

Artículo 5. Condiciones generales del itinerario peatonal accesible
1. 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.
2. Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los
siguientes requisitos:
a) Discurrirá siempre de manera colindante o adyacente a
la línea de fachada o elemento horizontal que materialice
físicamente el límite edificado a nivel del suelo.
b) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso
no inferior a 1,80 m, que garantice el giro, cruce y cambio de
dirección de las personas independientemente de sus
características o modo de desplazamiento.
c) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no
inferior a 2,20 m.
d) No presentará escalones aislados ni resaltes.
e) Los desniveles serán salvados de acuerdo con las
características establecidas en los artículos 14, 15, 16 y 17.
f) Su pavimentación reunirá las características definidas en
el artículo 11.
g) La pendiente transversal máxima será del 2%.
h) La pendiente longitudinal máxima será del 6%.
i) En todo su desarrollo dispondrá de un nivel mínimo de
iluminación de 20 luxes, proyectada de forma homogénea,
evitándose el deslumbramiento.
j) Dispondrá de una correcta señalización y comunicación
siguiendo las condiciones establecidas en el capítulo XI.
3. Cuando el ancho o la morfología de la vía impidan la
separación entre los itinerarios vehicular y peatonal a distintos
niveles se adoptará una solución de plataforma única de uso
mixto.
4. En las plataformas únicas de uso mixto, la acera y la calzada
estarán a un mismo nivel, teniendo prioridad el tránsito
peatonal. Quedará perfectamente diferenciada en el pavimento
la zona preferente de peatones, por la que discurre el itinerario
peatonal accesible, así como la señalización vertical de aviso a
los vehículos
5. Se garantizará la continuidad de los itinerarios peatonales
accesibles en los puntos de cruce con el itinerario vehicular,
pasos subterráneos y elevados.
6. Excepcionalmente, en las zonas urbanas consolidadas, y en
las condiciones previstas por la normativa autonómica, se
permitirán estrechamientos puntuales, siempre que la anchura
libre de paso resultante no sea inferior a 1,50 m.
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Artículo 6. Condiciones generales de las áreas de estancia
1. Las áreas de estancia son las partes del área de uso peatonal,
de perímetro abierto o cerrado, donde se desarrollan una o
varias
actividades
(esparcimiento,
juegos,
actividades
comerciales, paseo, deporte, etc.), en las que las personas
permanecen durante cierto tiempo, debiéndose asegurar su
utilización no discriminatoria por parte de las mismas.
2. El acceso a las áreas de estancia desde el itinerario peatonal
accesible debe asegurar el cumplimiento de los parámetros de
ancho y alto de paso, y en ningún caso presentarán resaltes o
escalones.
3. Todas las instalaciones, actividades y servicios disponibles, de
tipo fijo o eventual, en las áreas de estancia deberán estar
conectadas mediante, al menos, un itinerario peatonal accesible
y garantizarán su uso y disfrute de manera autónoma y segura
por parte de todas las personas, incluidas las usuarias de
ayudas técnicas o productos de apoyo
4. Las áreas de estancia destinadas a la realización de
actividades que requieran la presencia de espectadores deberán
disponer de una plaza reservada a personas con movilidad
reducida por cada cuarenta plazas o fracción, que estarán
debidamente señalizadas. Estas plazas tendrán una dimensión
mínima de 1,50 m de longitud y 1,00 m de ancho y estarán
ubicadas junto al itinerario peatonal accesible. En éstas áreas
también se habilitará una zona donde esté instalado y
convenientemente señalizado un bucle de inducción u otro
sistema alternativo que facilite la accesibilidad de personas con
discapacidad auditiva.
5. Cuando las áreas de estancia incorporen aseos, vestidores o
duchas, estas dispondrán como mínimo de una unidad adaptada
a personas con discapacidad por cada 10 unidades o fracción.
6. Con el fin de mejorar la accesibilidad de las instalaciones y
servicios se incorporarán dispositivos y nuevas tecnologías que
faciliten su interacción y utilización por parte de todas las
personas, considerando de forma específica la atención a las
personas con discapacidad sensorial y cognitiva.
7. Las personas con discapacidad que sean usuarias de perros
guía o perros de asistencia gozarán plenamente del derecho a
hacer uso de los espacios públicos urbanizados, sin que por esta
causa puedan ver limitada su libertad de circulación y acceso.
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Artículo 7. Parques y jardines
1. Todas las instalaciones, actividades y servicios disponibles en
parques y jardines deberán estar conectadas entre sí y con los
accesos mediante, al menos, un itinerario peatonal accesible.
2. En estos itinerarios peatonales accesibles se admitirá la
utilización de tierras apisonadas con una compactación superior
al 90% del proctor modificado, que permitan el tránsito de
peatones de forma estable y segura, sin ocasionar hundimientos
ni estancamientos de aguas. Queda prohibida la utilización de
tierras sueltas, grava o arena.
3. El mobiliario urbano, ya sea fijo o móvil, de carácter
permanente o temporal, cumplirá lo establecido en el capítulo
VIII.
4. Deberán preverse áreas de descanso a lo largo del itinerario
peatonal accesible en intervalos no superiores a 50 m. Las áreas
de descanso dispondrán de, al menos, un banco que reúna las
características establecidas en el artículo 26.
5. Se dispondrá de información para la orientación y localización
de los itinerarios peatonales accesibles que conecten accesos,
instalaciones, servicios y actividades disponibles. La señalización
responderá a los criterios establecidos en los artículos 41 y 42, e
incluirá como mínimo información relativa a ubicación y
distancias
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Artículo 8. Sectores de juegos
1. Los sectores de juegos estarán conectados entre sí y con los
accesos mediante itinerarios peatonales accesibles.
2. Los elementos de juego, ya sean fijos o móviles, de carácter
temporal o permanente, permitirán la participación, interacción
y desarrollo de habilidades por parte de todas las personas,
considerándose las franjas de edades a que estén destinados.
3. Se introducirán contrastes cromáticos y de texturas entre los
juegos y el entorno para favorecer la orientación espacial y la
percepción de los usuarios.
4. Las mesas de juegos accesibles reunirán las siguientes
características:
a) Su plano de trabajo tendrá una anchura de 0,80 m, como
mínimo.
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b) Estarán a una altura de 0,85 m como máximo.
c) Tendrán un espacio libre inferior de 70 × 80 × 50 cm (altura
× anchura × fondo), como mínimo.
5. Junto a los elementos de juego se preverán áreas donde sea
posible inscribir un círculo de 1,50 m de diámetro para permitir
la estancia de personas en silla de ruedas; dichas áreas en
ningún caso coincidirán con el ámbito de paso del itinerario
peatonal accesible

Artículo 9. Playas urbanas
1. Las playas situadas total o parcialmente en áreas urbanas
deberán disponer de puntos accesibles para todas las personas,
cuyo número y ubicación será determinado por el Ayuntamiento
correspondiente, de acuerdo con el grado de utilización de las
playas.
2. Las aceras, paseos marítimos o vías destinadas al tránsito
peatonal colindantes con este tipo de playas reunirán las
características del itinerario peatonal accesible establecidas en el
artículo 5.
3. Los puntos accesibles deberán estar conectados con las vías
destinadas al tránsito peatonal colindantes con la playa,
mediante un itinerario peatonal que se prolongará hasta
alcanzar la orilla del mar, cuando esto sea posible según las
condiciones y morfología de la playa, debiendo cumplir los
siguientes requisitos:
a) Cuando transcurra sobre suelos pavimentados reunirá las
características del itinerario peatonal accesible establecidas en el
artículo 5.
b) Cuando discurra sobre arena de playa u otro suelo no
compactado o irregular deberá desarrollarse mediante pasarelas
realizadas con materiales que posean un coeficiente de
transmisión térmica adecuado para caminar descalzo y cumplan
con los requisitos mínimos de ancho y alto de paso descritos en
el artículo 5. Estas pasarelas o infraestructuras serán de tipo fijo
en el tramo de playa que queda por encima de la línea de la
pleamar y se completarán con tramos no fijos de características
apropiadas para alcanzar la orilla del mar, cuando esto sea
posible de acuerdo con las condiciones y morfología de la playa.
4. Con el fin de facilitar el acceso a la zona de baño de las
personas usuarias de sillas de ruedas o con problemas de
deambulación, las playas urbanas incorporarán en uno o más de
sus puntos accesibles, al menos, una silla anfibia o ayuda
técnica similar debidamente homologada, así como muletas
anfibias.
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5. En cada punto accesible y vinculado a la plataforma que
transcurre sobre la arena de playa u otro suelo no compactado o
irregular, deberá existir una superficie horizontal de 2,50 m de
longitud y 1,80 m de ancho con sus mismas características
constructivas, que permitirá la estancia de personas usuarias de
sillas de ruedas o su traspaso a la silla anfibia o ayuda técnica
similar, destinada a facilitar el baño.
6. Los puntos habilitados como accesibles deberán estar
conectados, mediante al menos un itinerario peatonal que
cumpla con los requisitos mínimos de ancho y alto de paso
definidos en el artículo 5, con las instalaciones y servicios
disponibles en las playas urbanas.
7. Será accesible, como mínimo, una unidad de cada agrupación
de aseos, vestidores y duchas disponibles en las playas urbanas,
ya sean de carácter temporal o permanente.
8. Las características de las duchas exteriores en los puntos de
playa accesibles cumplirán con lo dispuesto en el párrafo 10 del
artículo 34

Artículo 10. Condiciones generales de los elementos de urbanización
1. Se consideran elementos comunes de urbanización las piezas,
partes y objetos reconocibles individualmente que componen el
espacio público urbanizado de uso peatonal, tales como
pavimentación, saneamiento, alcantarillado, distribución de
energía eléctrica, gas, redes de telecomunicaciones,
abastecimiento y distribución de aguas, alumbrado público,
jardinería, y todas aquellas que materialicen las previsiones de
los instrumentos de ordenación urbanística. Los elementos de
urbanización vinculados al cruce entre itinerarios peatonales e
itinerarios vehiculares se desarrollan en el capítulo VI.
2. El diseño, colocación y mantenimiento de los elementos de
urbanización que deban ubicarse en áreas de uso peatonal
garantizarán la seguridad, la accesibilidad, la autonomía y la no
discriminación de todas las personas. No presentarán cejas,
ondulaciones, huecos, salientes, ni ángulos vivos que puedan
provocar el tropiezo de las personas, ni superficies que puedan
producir deslumbramientos.
3. Los elementos de urbanización nunca invadirán el ámbito
libre de paso de un itinerario peatonal accesible
Artículo 11. Pavimentos
1. El pavimento del itinerario peatonal accesible será duro,
estable, antideslizante en seco y en mojado, sin piezas ni
elementos sueltos, con independencia del sistema constructivo
que, en todo caso, impedirá el movimiento de las mismas. Su
colocación y mantenimiento asegurará su continuidad y la
inexistencia de resaltes
2. Se utilizarán franjas de pavimento táctil indicador de
dirección y de advertencia siguiendo los parámetros establecidos
en el artículo 45
Artículo 12. Rejillas, alcorques y tapas de instalación
1. Las rejillas, alcorques y tapas de instalación ubicados en las
áreas de uso peatonal se colocarán de manera que no invadan
el itinerario peatonal accesible, salvo en aquellos casos en que
las tapas de instalación deban colocarse, necesariamente, en
plataforma única o próximas a la línea de fachada o parcela
2. Las rejillas, alcorques y tapas de instalación se colocarán
enrasadas con el pavimento circundante, cumpliendo además
los siguientes requisitos:a) Cuando estén ubicadas en áreas de
uso peatonal, sus aberturas tendrán una dimensión que permita
la inscripción de un círculo de 1 cm de diámetro como máximo.
b) Cuando estén ubicadas en la calzada, sus aberturas tendrán
una dimensión que permita la inscripción de un círculo de 2,5
cm de diámetro como máximo.
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c) Cuando el enrejado, ubicado en las áreas de uso peatonal,
este formado por vacíos longitudinales se orientarán en sentido
transversal a la dirección de la marcha.
d) Los alcorques deberán estar cubiertos por rejillas que
cumplirán con lo dispuesto en el párrafo 3 del presente artículo.
En caso contrario deberán rellenarse de material compactado,
enrasado con el nivel del pavimento circundante.
e) Estará prohibida la colocación de rejillas en la cota inferior de
un vado a menos de 0,50 m de distancia de los límites laterales
externos del paso peatonal.

Artículo 13. Vados vehiculares
1. Los vados vehiculares no invadirán el ámbito de paso del
itinerario peatonal accesible ni alterarán las pendientes
longitudinales y transversales de los itinerarios peatonales que
atraviesen
2. Los vados vehiculares no deberán coincidir en ningún caso
con los vados de uso peatonal

Artículo 14. Rampas
1. En un itinerario peatonal accesible se consideran rampas los
planos inclinados destinados a salvar inclinaciones superiores al
6% o desniveles superiores a 20 cm y que cumplan con las
siguientes características:
a) Los tramos de las rampas tendrán una anchura mínima libre
de paso de 1,80 m y una longitud máxima de 10 m.
b) La pendiente longitudinal máxima será del 10% para tramos
de hasta 3 m de longitud y del 8% para tramos de hasta 10 m
de longitud.
c) La pendiente transversal máxima será del 2%.
d) Los rellanos situados entre tramos de una rampa tendrán el
mismo ancho que esta, y una profundidad mínima de 1,80 m
cuando exista un cambio de dirección entre los tramos; ó 1,50
m cuando los tramos se desarrollen en directriz recta.
e) El pavimento cumplirá con las características de diseño e
instalación establecidas en el artículo 11
2. Se colocarán pasamanos a ambos lados de cada tramo de
rampa. Serán continuos en todo su recorrido y se prolongarán
30 cm más allá del final de cada tramo. En caso de existir
desniveles laterales a uno o ambos lados de la rampa, se
colocarán barandillas de protección o zócalos. Los pasamanos,
barandillas y zócalos cumplirán con los parámetros de diseño y
colocación establecidos en el artículo 30
3. Al inicio y al final de la rampa deberá existir un espacio de su
misma anchura y una profundidad mínima de 1,50 m libre de
obstáculos, que no invada el itinerario peatonal accesible.
4. Se señalizarán los extremos de la rampa mediante el uso de
una franja de pavimento táctil indicador direccional, colocada en
sentido transversal a la marcha, siguiendo los parámetros
establecidos en el artículo 46

Artículo 15. Escaleras
1. Las escaleras que sirvan de alternativa de paso a una rampa
situada en el itinerario peatonal accesible, deberán ubicarse
colindantes o próximas a ésta
2. Los tramos de las escaleras cumplirán las siguientes
especificaciones:
a) Tendrán 3 escalones como mínimo y 12 como máximo.
b) La anchura mínima libre de paso será de 1,20 m.
c) Su directriz será preferiblemente recta
3. Los escalones tendrán las siguientes características:
a) Una huella mínima de 30 cm y una contrahuella máxima de
16 cm. En todo caso la huella H y la contrahuella C cumplirán la
relación siguiente: 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm.
b) No se admitirán sin pieza de contrahuella o con
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discontinuidades en la huella.
c) En una misma escalera, las huellas y contrahuellas de todos
ellos serán iguales.
d) El ángulo formado por la huella y la contrahuella será mayor
o igual a 75º y menor o igual a 90º.
e) No se admitirá bocel.
f) Cada escalón se señalizará en toda su longitud con una banda
de 5 cm de anchura enrasada en la huella y situada a 3 cm del
borde, que contrastará en textura y color con el pavimento del
escalón
4. Los rellanos situados entre tramos de una escalera tendrán el
mismo ancho que ésta, y una profundidad mínima de 1,20 m
5. El pavimento reunirá las características de diseño e
instalación establecidas en el artículo 11.
6. Se colocarán pasamanos a ambos lados de cada tramo de
escalera. Serán continuos en todo su recorrido y se prolongarán
30 cm más allá del final de cada tramo. En caso de existir
desniveles laterales a uno o ambos lados de la escalera, se
colocarán barandillas de protección. Los pasamanos y
barandillas cumplirán con los parámetros de diseño y colocación
definidos en el artículo 30.
7. Se señalizarán los extremos de la escalera mediante el uso de
una franja de pavimento táctil indicador direccional colocada en
sentido transversal a la marcha, siguiendo los parámetros
establecidos en el artículo 46.

Artículo 16. Ascensores
1. Los ascensores vinculados a un itinerario peatonal accesible
deberán garantizar su utilización no discriminatoria por parte de
todas las personas.
2. No podrá existir ningún resalte entre el pavimento del
itinerario peatonal accesible y el acceso al ascensor. Entre el
suelo de la cabina y el pavimento exterior no podrá existir un
espacio superior a 35 mm de anchura.
3. Las dimensiones mínimas en el interior de la cabina se
calcularán según el número y posición de las puertas de que
disponga:
a) Cabinas de una puerta: 1,10 × 1,40 m.
b) Cabinas de dos puertas enfrentadas: 1,10 × 1,40 m.
c) Cabinas de dos puertas en ángulo: 1,40 × 1,40 m.
4. Las puertas serán de apertura automática y parcialmente
transparentes, de manera que permitan el contacto visual con el
exterior. Dejarán un ancho de paso libre mínimo de 1,00 m y
contarán con un sensor de cierre en toda la altura del lateral.
5. Se colocarán pasamanos en las paredes de la cabina donde
no existan puertas. La zona de asimiento de los pasamanos
deberá tener una sección transversal de dimensiones entre 30 y
45 mm, sin cantos vivos. El espacio libre entre la pared y la
zona a asir debe ser de 35 mm, como mínimo. La altura del
borde superior de la zona a asir debe estar comprendida entre
900 ± 25 mm medidos desde el suelo de la cabina.
6. La botonera exterior e interior del ascensor se situará entre
0,70 m y 1,20 m de altura. En el exterior, deberá colocarse en
las jambas el número de la planta en braille, y en el interior, los
botones de mando estarán dotados de números en braille. En
ambos casos estarán acompañados por caracteres arábigos en
relieve y con contraste cromático respecto al fondo. El botón
correspondiente al número 5 dispondrá de señalización táctil
diferenciada.
7. La cabina contará con un indicador sonoro y visual de parada
y de información de número de planta. También dispondrá de
bucle de inducción magnética.
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8. En el exterior de la cabina y colindante a las puertas deberá
existir un espacio donde pueda inscribirse un círculo de 1,50 m
de diámetro mínimo libre de obstáculos, que no invada el
itinerario peatonal accesible.
9. En el exterior de la cabina se dispondrán franjas de
pavimento táctil indicador direccional colocadas en sentido
transversal a la marcha frente a la puerta del ascensor, en todos
los niveles, siguiendo los parámetros establecidos en el artículo
46.
10. Además de lo dispuesto en el presente artículo, cumplirán
con los requisitos esenciales de seguridad y salud relativos al
diseño y fabricación de los ascensores y de los componentes de
seguridad especificados en el Real Decreto 1314/1997, de 1 de
agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre
ascensores.

Artículo 17. Tapices rodantes y escaleras mecánicas
1. Los tapices rodantes y las escaleras mecánicas no forman
parte de los itinerarios peatonales accesibles pero se consideran
elementos complementarios a ellos. Con la finalidad de facilitar
su uso por parte del mayor número de personas, deberán
cumplir las especificaciones siguientes:
a) Tendrán un ancho libre mínimo de 1,00 m.
b) La velocidad máxima será de 0,5 m/seg.
c) Los tapices inclinados tendrán una pendiente máxima del
12%.
d) La superficie móvil deberá discurrir en horizontal durante
un mínimo de 0,80 m antes de generar los peldaños en una
escalera mecánica o la superficie inclinada en un tapiz rodante.
e)
Los
pasamanos
móviles
deberán
proyectarse
horizontalmente al menos 0,80 m antes y después de las
superficies móviles. Toda la superficie del pavimento situada
entre los pasamanos en esta zona debe ser horizontal y
enrasada a la misma cota de la superficie horizontal móvil que la
continúa.

No és d’aplicacio
en aquest projecte

f) Se debe señalizar el comienzo y final de las escaleras
mecánicas o tapices rodantes con una franja de pavimento táctil
indicador direccional colocada en sentido transversal a la
marcha, siguiendo los parámetros establecidos en el artículo 46.
2. Además de lo dispuesto en el presente artículo,
cumplirán con los requisitos esenciales de seguridad y salud
establecidos en la Directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas

Artículo 18. Vegetación
1. Los árboles, arbustos, plantas ornamentales o elementos
vegetales nunca invadirán el itinerario peatonal accesible.
2. El mantenimiento y poda periódica de la vegetación será
obligatorio con el fin de mantener libre de obstáculos tanto el
ámbito de paso peatonal como el campo visual de las personas
en relación con las señales de tránsito, indicadores, rótulos,
semáforos, etc., así como el correcto alumbrado público.
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Artículo 19. Condiciones generales de los puntos de cruce en el itinerario peatonal
1. Los puntos de cruce entre itinerarios peatonales e itinerarios
vehiculares deberán asegurar que el tránsito de peatones se
mantenga de forma continua, segura y autónoma en todo su
desarrollo.

2. Cuando el itinerario peatonal y el itinerario vehicular estén en
distintos niveles, la diferencia de rasante se salvará mediante
planos inclinados cuyas características responderán a lo
dispuesto en el artículo 20.
3. Las soluciones adoptadas para salvar el desnivel entre acera
y calzada en ningún caso invadirán el ámbito de paso del
itinerario peatonal accesible que continua por la acera.
4. Se garantizará que junto a los puntos de cruce no exista
vegetación, mobiliario urbano o cualquier elemento que pueda
obstaculizar el cruce o la detección visual de la calzada y de
elementos de seguridad, tales como semáforos, por parte de los
peatones.
5. La señalización táctil en el pavimento en los puntos de cruce
deberá cumplir con las características establecidas en el artículo
46

Artículo 20. Vados peatonales
1. El diseño y ubicación de los vados peatonales garantizará en
todo caso la continuidad e integridad del itinerario peatonal
accesible en la transición entre la acera y el paso de peatones.
En ningún caso invadirán el itinerario peatonal accesible que
transcurre por la acera.
2. La anchura mínima del plano inclinado del vado a cota de
calzada será de 1,80 m
3. El encuentro entre el plano inclinado del vado y la calzada
deberá estar enrasado.
4. Se garantizará la inexistencia de cantos vivos en cualquiera
de los elementos que conforman el vado peatonal.
5. El pavimento del plano inclinado proporcionará una superficie
lisa y antideslizante en seco y en mojado, e incorporará la
señalización táctil dispuesta en los artículos 45 y 46 a fin de
facilitar la seguridad de utilización de las personas con
discapacidad visual.
6. Las pendientes longitudinales máximas de los planos
inclinados serán del 10% para tramos de hasta 2,00 m y del 8%
para tramos de hasta 2,50 m. La pendiente transversal máxima
será en todos los casos del 2%.
7. Los vados peatonales formados por un plano inclinado
longitudinal al sentido de la marcha en el punto de cruce,
generan un desnivel de altura variable en sus laterales; dichos
desniveles deberán estar protegidos mediante la colocación de
un elemento puntual en cada lateral del plano inclinado.
8. En los vados peatonales formados por tres planos inclinados
tanto el principal, longitudinal al sentido de la marcha en el
punto de cruce, como los dos laterales, tendrán la misma
pendiente.
9. Cuando no sea posible salvar el desnivel entre la acera y la
calzada mediante un vado de una o tres pendientes, según los
criterios establecidos en el presente artículo, se optará por llevar
la acera al mismo nivel de la calzada vehicular. La
materialización de esta solución se hará mediante dos planos
inclinados longitudinales al sentido de la marcha en la acera,
ocupando todo su ancho y con una pendiente longitudinal
máxima del 8%.

10. En los espacios públicos urbanos consolidados, cuando no
sea posible la realización de un vado peatonal sin invadir el
itinerario peatonal accesible que transcurre por la acera, se
podrá ocupar la calzada vehicular sin sobrepasar el límite
marcado por la zona de aparcamiento. Esta solución se adoptará
siempre que no se condicione la seguridad de circulación

Artículo 21. Pasos de peatones
1. Los pasos de peatones son los espacios situados sobre la
calzada que comparten peatones y vehículos en los puntos de
cruce entre itinerarios peatonales y vehiculares.
2. Se ubicarán en aquellos puntos que permitan minimizar las
distancias necesarias para efectuar el cruce, facilitando en todo
caso el tránsito peatonal y su seguridad. Sus elementos y
características facilitarán una visibilidad adecuada de los
peatones hacia los vehículos y viceversa.
3. Los pasos de peatones tendrán un ancho de paso no inferior
al de los dos vados peatonales que los limitan y su trazado será
preferentemente perpendicular a la acera.
4. Cuando la pendiente del plano inclinado del vado sea superior
al 8%, y con el fin de facilitar el cruce a personas usuarias de
muletas, bastones, etc., se ampliará el ancho del paso de
peatones en 0,90 m medidos a partir del límite externo del
vado. Se garantizará la inexistencia de obstáculos en el área
correspondiente de la acera.
5. Los pasos de peatones dispondrán de señalización en el plano
del suelo con pintura antideslizante y señalización vertical para
los vehículos.
6. Cuando no sea posible salvar el desnivel entre acera y
calzada mediante un plano inclinado según los criterios
establecidos en el artículo 20, y siempre que se considere
necesario, se podrá aplicar la solución de elevar el paso de
peatones en toda su superficie al nivel de las aceras.

Artículo 22. Isletas.
1. Cuando en el itinerario peatonal del punto de cruce sea
necesario atravesar una isleta intermedia a las calzadas del
itinerario vehicular, dicha isleta tendrá una anchura mínima
igual a la del paso de peatones a que corresponde y su
pavimento cumplirá con las condiciones dispuestas en el artículo
11, incorporando la señalización táctil aludida en el artículo 46.
2. Las isletas podrán ejecutarse al mismo nivel de las aceras
que delimitan el cruce cuando su longitud en el sentido de la
marcha permita insertar los dos vados peatonales necesarios,
realizados de acuerdo con las características definidas en el
artículo 20, y un espacio intermedio de una longitud mínima de
1,50 m.
3. Las isletas que por su dimensión no puedan cumplir con lo
dispuesto en el punto anterior se ejecutarán sobre una
plataforma situada entre 2 y 4 cm por encima del nivel de la
calzada, resolviéndose el encuentro entre ambas mediante un
bordillo rebajado con una pendiente no superior al 12%. En todo
caso su longitud mínima en el sentido de la marcha será de 1,50
m.
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Artículo 23. Semáforos
1. Los semáforos peatonales de los puntos de cruce deberán
ubicarse lo más cercanos posible a la línea de detención del
vehículo para facilitar su visibilidad tanto desde la acera como
desde la calzada.
2. Los semáforos que puedan ser activados por pulsadores
dispondrán siempre de una señal acústica de cruce, debiendo
ser éstos fácilmente localizables y utilizables por todas las
personas, y cumpliendo las siguientes características:
a) El pulsador se ubicará a una distancia no superior a 1,50 m
del límite externo del paso de peatones, evitando cualquier
obstáculo que dificulte la aproximación o limite su accesibilidad.
Se situará a una altura comprendida entre 0,90 y 1,20 m,
tendrá un diámetro mínimo de 4 cm y emitirá un tono o
mensaje de voz de confirmación al ser utilizado. Se acompañará
de icono e información textual para facilitar su reconocimiento y
uso.
b) Junto al pulsador o grabado en éste, se dispondrá de una
flecha en sobre relieve y alto contraste, de 4 cm de longitud
mínima, que permita a todas las personas identificar la
ubicación correcta del cruce.
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3. Los pasos de peatones que se regulen por semáforo,
dispondrán de dispositivos sonoros regulados según la
intensidad del ruido ambiental, al menos en los siguientes
casos:
a) Calles de uno o dos sentidos de circulación, que admitan la
incorporación de vehículos y se encuentren reguladas por luces
en ámbar intermitente en todo o en parte del ciclo
correspondiente al paso de peatones.
b) Calles en las que el semáforo cuente con un elemento cuya
señal luminosa permita el giro de los vehículos de un carril
cuando está detenida la circulación de los vehículos
correspondientes al resto de carriles.
c) Calles de doble sentido de circulación que presenten
semáforos con ciclos diferidos en los carriles de la calzada
correspondientes a la incorporación y la salida de vehículos,
independientemente de que cuenten o no con isleta central.
4. Las señales permitirán la localización del paso peatonal e
indicarán el momento y duración de la fase de cruce para
peatones. Dentro de esta fase se incluirá una señal sonora
diferenciada para avisar del fin de ciclo del paso con tiempo
suficiente para alcanzar la acera o isleta con seguridad.
5. La fase de intermitencia de los semáforos tendrá una
duración que, como mínimo, permita a una persona situada en
el centro de la calzada en el momento de su inicio alcanzar una
acera o isleta antes de su final. En todo caso, el semáforo podrá
disponer de pantalla indicadora de los segundos restantes para
el fin del ciclo de paso.
6. Los cálculos precisos para establecer los ciclos de paso se
realizarán desde el supuesto de una velocidad de paso peatonal
de 50 cm/seg.
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Artículo 24. Condiciones generales
1. Los frentes de parcela marcan el límite de ésta con la vía
pública, no pudiendo invadir el itinerario peatonal accesible ni a
nivel del suelo, ni en altura.
2. En caso que se produjera una diferencia de rasantes entre el
espacio público urbanizado y la parcela, y debido a la obligación
de mantener la continuidad de los itinerarios peatonales en el
interior de la misma, el desnivel deberá ser resuelto dentro de
los límites de la parcela, quedando prohibida la alteración del
nivel y pendiente longitudinal de la acera para adaptarse a las
rasantes de la nueva edificación.
3. Se garantizará en todo caso, la continuidad del itinerario
peatonal accesible al discurrir por el frente de las parcelas
adyacentes, evitando escalones, resaltes y planos inclinados, así
como rampas que pudieran invadir o alterar el nivel, la
pendiente longitudinal u otras condiciones, características o
dimensiones del mismo.

Artículo 25. Condiciones generales de ubicación y diseño
1. Se entiende por mobiliario urbano el conjunto de elementos
existentes en los espacios públicos urbanizados y áreas de uso
peatonal, cuya modificación o traslado no genera alteraciones
sustanciales. Los elementos de mobiliario urbano de uso público
se diseñarán y ubicarán para que puedan ser utilizados de forma
autónoma y segura por todas las personas. Su ubicación y
diseño responderá a las siguientes características:
a) Su instalación, de forma fija o eventual, en las áreas de uso
peatonal no invadirá el itinerario peatonal accesible. Se
dispondrán preferentemente alineados junto a la banda exterior
de la acera, y a una distancia mínima de 0,40 m del límite entre
el bordillo y la calzada.
b) El diseño de los elementos de mobiliario urbano deberá
asegurar su detección a una altura mínima de 0,15 m medidos
desde el nivel del suelo. Los elementos no presentarán salientes
de más de 10 cm y se asegurará la inexistencia de cantos vivos
en cualquiera de las piezas que los conforman.
2. Los elementos salientes adosados a la fachada deberán
ubicarse a una altura mínima de 2,20 m.
3. Todo elemento vertical transparente será señalizado según
los criterios establecidos en el artículo 41.
Artículo 26. Bancos
1. A efectos de facilitar la utilización de bancos a todas las
personas y evitar la discriminación, se dispondrá de un número
mínimo de unidades diseñadas y ubicadas de acuerdo con los
siguientes criterios de accesibilidad:
a) Dispondrán de un diseño ergonómico con una profundidad de
asiento entre 0,40 y 0,45 m y una altura comprendida entre
0,40 m y 0,45 m.
b) Tendrán un respaldo con altura mínima de 0,40 m y
reposabrazos en ambos extremos.
c) A lo largo de su parte frontal y en toda su longitud se
dispondrá de una franja libre de obstáculos de 0,60 m de ancho,
que no invadirá el itinerario peatonal accesible. Como mínimo
uno de los laterales dispondrá de un área libre de obstáculos
donde pueda inscribirse un círculo de diámetro 1,50 m que en
ningún caso coincidirá con el itinerario peatonal accesible.
2. La disposición de estos bancos accesibles en las áreas
peatonales será, como mínimo, de una unidad por cada
agrupación y, en todo caso, de una unidad de cada cinco bancos
o fracción.
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Artículo 27. Fuentes de agua potable
El diseño y ubicación de las fuentes de agua potable responderán a
los siguientes criterios:
a) Disponer de, al menos, un grifo situado a una altura comprendida
entre 0,80 m y 0,90 m. El mecanismo de accionamiento del grifo
será de fácil manejo.
b) Contar con un área de utilización en la que pueda inscribirse un
círculo de 1,50 m de diámetro libre de obstáculos.
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c) Impedir la acumulación de agua. Cuando se utilicen rejillas, estas
responderán a los criterios establecidos en el artículo 12

Artículo 28. Papeleras y Contenedores para depósito y recogida de residuos
1. Las papeleras y contenedores para depósito y recogida de
residuos deberán ser accesibles en cuanto a su diseño y ubicación de
acuerdo con las siguientes características:
a) En las papeleras y contenedores enterrados, la altura de la boca
estará situada entre 0,70 m y 0,90 m. En contenedores no
enterrados, la parte inferior de la boca estará situada a una altura
máxima de 1,40 m.
b) En los contenedores no enterrados, los elementos manipulables
se situarán a una altura inferior a 0,90 m.
c) En los contenedores enterrados no habrá cambios de nivel en el
pavimento circundante.
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2. Los contenedores para depósito y recogida de residuos, ya sean
de uso público o privado, deberán disponer de un espacio fijo de
ubicación independientemente de su tiempo de permanencia en la
vía pública. Dicha ubicación permitirá el acceso a estos contenedores
desde el itinerario peatonal accesible que en ningún caso quedará
invadido por el área destinada a su manipulación

Artículo 29. Bolardos
Los bolardos instalados en las áreas de uso peatonal tendrán
una altura situada entre 0,75 y 0,90 m, un ancho o diámetro
mínimo de 10 cm y un diseño redondeado y sin aristas. Serán
de un color que contraste con el pavimento en toda la pieza o,
como mínimo en su tramo superior, asegurando su visibilidad en
horas nocturnas. Se ubicarán de forma alineada, y en ningún
caso invadirán el itinerario peatonal accesible ni reducirán su
anchura en los cruces u otros puntos del recorrido
Artículo 30. Elementos de protección al peatón
1. Se consideran elementos de protección al peatón las
barandillas, los pasamanos, las vallas y los zócalos.
2. Se utilizarán barandillas para evitar el riesgo de caídas junto
a los desniveles con una diferencia de cota de más de 0,55 m,
con las siguientes características:
a) Tendrán una altura mínima de 0,90 m, cuando la diferencia
de cota que protejan sea menor de 6 m, y de 1,10 m en los
demás casos. La altura se medirá verticalmente desde el nivel
del suelo. En el caso de las escaleras, la altura de las barandillas
se medirá desde la línea inclinada definida por los vértices de los
peldaños hasta el límite superior de las mismas.
b) No serán escalables, por lo que no dispondrán de puntos de
apoyo entre los 0,20 m y 0,70 m de altura.
c) Las aberturas y espacios libres entre elementos verticales no
superarán los 10 cm.
d) Serán estables, rígidas y estarán fuertemente fijadas.
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3. Los pasamanos se diseñarán según los siguientes criterios:
a) Tendrán una sección de diseño ergonómico con un ancho de
agarre de entre 4,5 cm y 5 cm de diámetro. En ningún caso
dispondrán de cantos vivos.
b) Estarán separados del paramento vertical al menos 4 cm, el
sistema de sujeción será firme y no deberá interferir el paso
continuo de la mano en todo su desarrollo.
c) Se instalarán pasamanos dobles cuya altura de colocación
estará comprendida, en el pasamanos superior, entre 0,95 y
1,05 m, y en el inferior entre 0,65 y 0,75 m. En el caso de las
rampas, la altura de los pasamanos se medirá desde cualquier
punto del plano inclinado, y en el caso de las escaleras, se
medirá desde la línea inclinada definida por los vértices de los
peldaños hasta el límite superior de las mismas.
d) Cuando una rampa o escalera fija tenga un ancho superior a
4,00 m, dispondrá de un pasamanos doble central.
4. Las vallas utilizadas en la señalización y protección de obras u
otras alteraciones temporales de las áreas de uso peatonal
serán estables y ocuparán todo el espacio a proteger de forma
continua. Tendrán una altura mínima de 0,90 m y sus bases de
apoyo en ningún caso podrán invadir el itinerario peatonal
accesible. Su color deberá contrastar con el entorno y facilitar su
identificación, disponiendo de una baliza luminosa que permita
identificarlas en las horas nocturnas.

Artículo 31. Elementos de señalización e iluminación
1. Con la finalidad de evitar los riesgos para la circulación
peatonal derivados de la proliferación de elementos de
señalización e iluminación en las áreas peatonales, éstos se
agruparán en el menor número de soportes y se ubicarán junto
a la banda exterior de la acera.
2. Cuando el ancho libre de paso no permita la instalación de
elementos de señalización e iluminación junto al itinerario
peatonal accesible, estos podrán estar adosados en fachada
quedando el borde inferior a una altura mínima de 2,20 m.
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Artículo 32. Otros elementos
1. Las máquinas expendedoras, cajeros automáticos, teléfonos
públicos y otros elementos que requieran manipulación
instalados en las áreas de uso peatonal deberán ser accesibles a
todas las personas.
2. El diseño del elemento deberá permitir la aproximación de
una persona usuaria de silla de ruedas. Los dispositivos
manipulables estarán a una altura comprendida entre 0,70 m y
1,20 m.
3. La ubicación de estos elementos permitirá el acceso desde el
itinerario peatonal accesible e incluirá un área de uso frontal
libre de obstáculos en la que pueda inscribirse un círculo de 1,50
m de diámetro sin invadir el itinerario peatonal accesible.
4. Las pantallas, botoneras y sistemas de comunicación
interactiva disponibles en los elementos manipulables
responderán a los criterios dispuestos en el artículo 47.
5. En los teléfonos públicos deberá señalizarse de manera táctil
la tecla número 5. Todas las teclas deberán incorporar un
sistema audible y subtitulado de confirmación de la pulsación.
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Artículo 33. Elementos vinculados a actividades comerciales
1. Los elementos vinculados a actividades comerciales
disponibles en las áreas de uso peatonal deberán ser accesibles
a todas las personas. En ningún caso invadirán o alterarán el
itinerario peatonal accesible.
2. La superficie ocupada por las terrazas de bares e
instalaciones similares disponibles en las áreas de uso peatonal
deberá ser detectable, evitando cualquier elemento o situación
que pueda generar un peligro a las personas con discapacidad
visual. El diseño y ubicación de los elementos de estas
instalaciones permitirán su uso por parte de todas las personas.
Los toldos, sombrillas y elementos voladizos similares estarán a
una altura mínima de 2,20 m y los paramentos verticales
transparentes estarán señalizados según los criterios definidos
en el artículo 41.
3. Los kioscos y puestos comerciales situados en las áreas de
uso peatonal que ofrezcan mostradores de atención al público
dispondrán de un espacio mínimo de 0,80 m de ancho que
contará con una altura entre 0,70 m y 0,75 m, y un espacio
libre inferior al plano de trabajo que permita la aproximación de
una persona en silla de ruedas.

Artículo 34. Cabinas de aseo público accesibles
1. Cuando se instalen, de forma permanente o temporal,
cabinas de aseo público en las áreas de uso peatonal, como
mínimo una de cada diez o fracción deberá ser accesible.
2. Las cabinas de aseo público accesibles deberán estar
comunicadas con el itinerario peatonal accesible. Dispondrán en
el exterior de un espacio libre de obstáculos en el que se pueda
inscribir un círculo de 1,50 m delante de la puerta de acceso;
dicho espacio en ningún caso coincidirá con el itinerario peatonal
accesible, ni con el área barrida por la apertura de la puerta de
la cabina.
3. El acceso estará nivelado con el itinerario peatonal accesible y
no dispondrá de resaltes o escalones. La puerta de acceso será
abatible hacia el exterior, o corredera y tendrá una anchura libre
de paso mínima de 0,80 m.
4. El mecanismo de cierre de la puerta será de fácil manejo y
posibilitará su apertura desde el exterior en caso de emergencia.
5. Junto a la puerta en el interior de la cabina habrá un espacio
libre de obstáculos que permita inscribir un círculo de 1,50 m.
La altura mínima en el interior de la cabina será de 2,20 m.
6. La cabina dispondrá de un lavabo con un espacio libre inferior
que permita la aproximación de una persona en silla de ruedas y
su cara superior estará a una altura máxima de 0,85 m.
7. Los mecanismos de accionamiento de lavabos y duchas serán
pulsadores o palancas de fácil manejo. Tanto los grifos como
demás mecanismos y elementos manipulables de la cabina de
aseo estarán ubicados a una altura máxima de 0,95 m.
8. El inodoro tendrá el asiento a una altura entre 0,45 m y 0,50
m y dispondrá de un espacio lateral de 0,80 m de ancho para la
transferencia desde una silla de ruedas.
9. Se instalará una barra de apoyo fija en la lateral del inodoro junto
a la pared y una barra de apoyo abatible junto al espacio lateral de
transferencia. Las barras de apoyo se situarán a una altura entre
0,70 m y 0,75 m, y tendrán una longitud mínima de 0,70 m.
10. Cuando las cabinas dispongan de ducha, su área de utilización
deberá estar nivelada con el pavimento circundante. Dispondrá de
un asiento de 0,40 m de profundidad por 0,40 m de anchura,
ubicado a una altura entre 0,45 m y 0,50 m. El asiento tendrá un
espacio lateral de 0,80 m de ancho para la transferencia desde una
silla de ruedas.
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Artículo 35. Plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida
1. Los principales centros de actividad de las ciudades deberán
disponer de plazas de aparcamiento reservadas y diseñadas
para su uso por personas con movilidad reducida. Como mínimo
una de cada cuarenta plazas o fracción, independientemente de
las plazas destinadas a residencia o lugares de trabajo, será
reservada y cumplirá con los requisitos dispuestos en este
artículo.
2. Deberán ubicarse lo más próximas posible a los puntos de
cruce entre los itinerarios peatonales accesibles y los itinerarios
vehiculares, garantizando el acceso desde la zona de
transferencia hasta el itinerario peatonal accesible de forma
autónoma y segura. Aquellas plazas que no cumplan con el
requisito anterior deberán incorporar un vado que cumpla con lo
establecido en el artículo 20, para permitir el acceso al itinerario
peatonal accesible desde la zona de transferencia de la plaza.
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3. Tanto las plazas dispuestas en perpendicular, como en
diagonal a la acera, deberán tener una dimensión mínima de
5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además dispondrán de
una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m.
Entre dos plazas contiguas se permitirán zonas de transferencia
lateral compartidas manteniendo las dimensiones mínimas
descritas anteriormente.
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4. Las plazas dispuestas en línea tendrán una dimensión mínima
de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además dispondrán
de una zona de aproximación y transferencia posterior de una
anchura igual a la de la plaza y una longitud mínima de 1,50 m.
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5. Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con
movilidad reducida estarán señalizadas horizontal y
verticalmente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad,
cumpliendo lo establecido en el artículo 43
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Artículo 36. Paradas y marquesinas de espera del transporte público
Las paradas y marquesinas de espera del transporte público se
situarán próximas al itinerario peatonal accesible, estarán
conectadas a éste de forma accesible y sin invadirlo, y
cumplirán las características establecidas en el Real Decreto
1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el
acceso y utilización de los modos de transporte para personas
con discapacidad
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Artículo 37. Entradas y salidas de vehículos
Ningún elemento relacionado con las entradas y salidas de
vehículos (puertas, vados, etc.) podrá invadir el espacio del
itinerario peatonal accesible, y además cumplirá lo dispuesto en
los artículos 13 y 42.
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Artículo 38. Carriles reservados al tránsito de bicicletas
1. Los carriles reservados al tránsito de bicicletas tendrán su
propio trazado en los espacios públicos urbanizados,
debidamente señalizado y diferenciado del itinerario peatonal.
2. Su trazado respetará el itinerario peatonal accesible en todos
los elementos que conforman su cruce con el itinerario
vehicular.
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3. Los carriles reservados al tránsito de bicicletas que discurran
sobre la acera no invadirán en ningún momento el itinerario
peatonal accesible ni interrumpirán la conexión de acceso desde
este a los elementos de mobiliario urbano o instalaciones a
disposición de las personas. Para ello estos carriles se
dispondrán lo mas próximos posible al límite exterior de la
acera, evitando su cruce con los itinerarios de paso peatonal a
nivel de acera, y manteniendo siempre la prioridad del paso
peatonal
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Artículo 39. Condiciones generales de las obras e intervenciones en la vía pública
1. Las obras e intervenciones que se realicen en la vía pública
deberán garantizar las condiciones generales de accesibilidad y
seguridad de las personas en los itinerarios peatonales.
2. Cuando el itinerario peatonal accesible discurra por debajo de
un andamio, deberá ser señalizado mediante balizas lumínicas.
3. Cuando las características, condiciones o dimensiones del
andamio o valla de protección de las obras no permitan
mantener el itinerario peatonal accesible habitual se instalará un
itinerario
peatonal
accesible
alternativo,
debidamente
señalizado, que deberá garantizar la continuidad en los
encuentros entre éste y el itinerario peatonal habitual, no
aceptándose en ningún caso la existencia de resaltes.
4. Los cambios de nivel en los itinerarios alternativos serán
salvados por planos inclinados o rampas con una pendiente
máxima del 10%, cumpliendo en todo caso con lo establecido en
el artículo 14.
5. Las zonas de obras quedarán rigurosamente delimitadas con
elementos estables, rígidos sin cantos vivos y fácilmente
detectables. Dispondrán de una señalización luminosa de
advertencia de destellos anaranjados o rojizos al inicio y final
del vallado y cada 50 m o fracción. Se garantizará la iluminación
en todo el recorrido del itinerario peatonal de la zona de obras.
6. Los andamios o vallas dispondrán de una guía o elemento
horizontal inferior que pueda ser detectada por las personas con
discapacidad visual y un pasamano continuo instalado a 0,90 m
de altura.
7. Los elementos de acceso y cierre de la obra, como puertas y
portones destinados a entrada y salida de personas, materiales
y vehículos no invadirán el itinerario peatonal accesible. Se
evitarán elementos que sobresalgan de las estructuras; en caso
de su existencia se protegerán con materiales seguros y de color
contrastado, desde el suelo hasta una altura de 2,20 m.
8. Los itinerarios peatonales en las zonas de obra en la vía
pública se señalizarán mediante el uso de una franja de
pavimento
táctil
indicador,
siguiendo
los
parámetros
establecidos en el artículo 46.

Artículo 40. Condiciones generales de la señalización y comunicación sensorial
1. Todo sistema de señalización y comunicación que contenga
elementos visuales, sonoros o táctiles, a disposición de las
personas en los espacios públicos urbanizados, deberá
incorporar los criterios de diseño para todos a fin de garantizar
el acceso a la información y comunicación básica y esencial a
todas las personas.
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2. En todo itinerario peatonal accesible las personas deberán
tener acceso a la información necesaria para orientarse de
manera eficaz durante todo el recorrido y poder localizar los
distintos espacios y equipamientos de interés. La información
deberá ser comunicada de manera analógica a través de un
sistema de señales, rótulos e indicadores, distribuidos de
manera sistematizada en el área de uso peatonal, instalados y
diseñados para garantizar una fácil lectura en todo momento
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Artículo 41. Características de la señalización visual y acústica
1. Los rótulos, carteles y plafones informativos se diseñarán
siguiendo los estándares definidos en las normas técnicas
correspondientes. Para su correcto diseño y colocación se
tendrán en cuenta los siguientes criterios básicos:
a) La información del rótulo debe ser concisa, básica y con
símbolos sencillos.
b) Se situarán en lugares bien iluminados a cualquier hora,
evitando sombras y reflejos.
c) Se evitarán obstáculos, cristales u otros elementos que
dificulten la aproximación o impidan su fácil lectura.
d) Cuando se ubiquen sobre planos horizontales tendrán una
inclinación entre 30º y 45º.
2. El tamaño de las letras y el contraste entre fondo y figura se
acogerán a las siguientes condiciones:
a) Se deberá utilizar fuentes tipo Sans Serif.
b) El tamaño de las fuentes estará determinado por la distancia
a la que podrá situarse el observador, de acuerdo con la
siguiente tabla:

Tamaño de textos según la distancia
Distancia Tamaño Mínimo Tamaño Recomendable
(cm)
(cm)
(cm)
≥5,00

0,7

14,0

4,00

5,6

11,0

3,00

4,2

8,4

2,00

2,8

5,6

1,00

1,4

2,8

0,50

0,7

1,4
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c) El rótulo deberá contrastar cromáticamente con el paramento
sobre el que esté ubicado. Los caracteres o pictogramas
utilizados deberán contrastar con el fondo. El color de base será
liso y el material utilizado no producirá reflejos.
3. Las luminarias se colocarán uniformemente y en línea en el
espacio de uso peatonal para conseguir una iluminación
adecuada, especialmente en las esquinas e intersecciones, y una
guía de dirección. Se resaltarán puntos de interés tales como
carteles informativos, números, indicadores, planos, etc.
utilizando luces directas sobre ellos, sin producir reflejos ni
deslumbramientos, para facilitar su localización y visualización.
4. Todas las superficies vidriadas deben incorporar elementos
que garanticen su detección. Han de estar señalizadas con dos
bandas horizontales opacas, de color vivo y contrastado con el
fondo propio del espacio ubicado detrás del vidrio y abarcando
toda la anchura de la superficie vidriada. Las bandas cumplirán
las especificaciones de la norma UNE 41500 IN, debiendo tener
una anchura de entre 5 y 10 cm y estarán colocadas de modo
que la primera quede situada a una altura comprendida entre
0,85 m y 1,10 m, y la segunda entre 1,50 m y 1,70 m, contadas
ambas desde el nivel del suelo. Estas regulaciones de
señalización se podrán obviar cuando la superficie vidriada
contenga otros elementos informativos que garanticen
suficientemente su detección o si existe mobiliario detectable a
todo lo largo de dichas superficies.
5. La información ofrecida de forma sonora en zonas de gran
concurrencia de público, estará disponible también de forma
escrita por medio de paneles u otros sistemas visuales que
serán colocados de forma perfectamente visible y fácilmente
detectables en cualquier momento.

Artículo 42. Aplicaciones reguladas de la señalización visual y acústica
1. En todos los puntos de cruce se deberá incluir la información
de nombres de calles. La numeración de cada parcela o portal
deberá ubicarse en un sitio visible. El diseño y ubicación de las
señales deberá ser uniforme en cada municipio o población.
2. Las salidas de emergencia de establecimientos de pública
concurrencia cumplirán las siguientes determinaciones:
a) Dispondrán de un sistema de señalización acústica y visual
perceptible desde el itinerario peatonal accesible y conectado al
sistema general de emergencia del establecimiento al que
pertenezcan.
b) Los establecimientos que incluyan vehículos de emergencia
dentro de su dotación (parques de bomberos, comisarías de policía,
hospitales, etc.), dispondrán de un sistema conectado a los
semáforos instalados en su entorno inmediato que se activará
automáticamente en caso de salida o llegada de un vehículo de
emergencia. Éste sistema modificará la señal de los semáforos
durante el tiempo que dure la emergencia de modo que éstos emitan
señales lumínicas y acústicas que avisen de la situación de alerta a
las personas que circulen por los itinerarios peatonales o vehiculares
próximos.
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Artículo 43. Aplicaciones del Símbolo Internacional de Accesibilidad
1. Con el objeto de identificar el acceso y posibilidades de uso
de espacios, instalaciones y servicios accesibles se deberá
señalar permanentemente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad homologado lo siguiente:
a) Los itinerarios peatonales accesibles dentro de áreas de
estancia, cuando existan itinerarios alternativos no accesibles.
b) Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con
movilidad reducida y los itinerarios peatonales accesibles de
acceso a ellas, incluyendo las reservadas en instalaciones de uso
público.
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c) Las cabinas de aseo público accesibles.
d) Las paradas del transporte público accesible, incluidas las de
taxi en las que exista un servicio permanente de vehículo
adaptado.
2. El diseño, estilo, forma y proporción del Símbolo Internacional
de Accesibilidad se corresponderá con lo indicado por la Norma
Internacional ISO 7000, que regula una figura en color blanco
sobre fondo azul Pantone Reflex Blue

Artículo 44. Características de la señalización táctil
1. En todo itinerario peatonal accesible se deberán considerar y
atender las necesidades de información y orientación de las personas
con discapacidad visual. Para ello se aplicarán las condiciones de
diseño e instalación de señales dispuestas en el presente artículo, y
el sistema de encaminamiento y advertencia en el pavimento
establecido en los artículos 45 y 46
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2. Siempre que un rótulo, plafón o cartel esté ubicado en la zona
ergonómica de interacción del brazo (en paramentos verticales,
entre 1,25 m y 1,75 m y en planos horizontales, entre 0,90 m y 1,25
m), se utilizará el braille y la señalización en alto relieve para
garantizar su lectura por parte de las personas con discapacidad
visual. En tal caso se cumplirán las siguientes condiciones:

a) Se ubicarán los caracteres en braille en la parte inferior
izquierda, a una distancia mínima de 1 cm. y máxima de 3 cm
del margen izquierdo e inferior del rótulo.
b) Los símbolos y pictogramas deberán ser de fácil comprensión.
Se aplicarán los criterios técnicos del informe UNE 1-142-90
«Elaboración y principios para la aplicación de los pictogramas
destinados a la información del público».
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c) Los pictogramas indicadores de accesibilidad deberán seguir
los parámetros establecidos por la norma ISO 7000:2004.
d) La altura de los símbolos no será inferior a los 3 cm. El
relieve tendrá entre 1 mm y 5 mm para las letras y 2 mm para
los símbolos.
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3. En espacios de grandes dimensiones, itinerarios peatonales
accesibles y zonas de acceso a áreas de estancia (parques,
jardines, plazas, etc.), en los que se incluyan mapas, planos o
maquetas táctiles con la finalidad de ofrecer a las personas con
discapacidad visual la información espacial precisa para poder
orientarse en el entorno, éstos deberán cumplir las siguientes
condiciones:
a) Representarán los espacios accesibles e itinerarios más utilizados
o de mayor interés.
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b) No se colocarán obstáculos en frente ni se protegerán con
cristales u otros elementos que dificulten su localización e impidan la
interacción con el elemento.
c) En áreas de estancia se situarán en la zona de acceso principal, a
una altura entre 0,90 y 1,20 m.
d) La representación gráfica propia de un plano (líneas, superficies)
se hará mediante relieve y contraste de texturas

Artículo 45. Tipos de pavimento táctil indicador en itinerarios peatonales accesibles
1. Todo itinerario peatonal accesible deberá usar pavimentos táctiles
indicadores para orientar, dirigir y advertir a las personas en
distintos puntos del recorrido, sin que constituyan peligro ni molestia
para el tránsito peatonal en su conjunto.
2. El pavimento táctil indicador será de material antideslizante y
permitirá una fácil detección y recepción de información mediante el
pie o bastón blanco por parte de las personas con discapacidad
visual. Se dispondrá conformando franjas de orientación y ancho
variable que contrastarán cromáticamente de modo suficiente con el
suelo circundante. Se utilizarán dos tipos de pavimento táctil
indicador, de acuerdo con su finalidad:
a)
Pavimento
táctil
indicador
direccional,
para
señalar
encaminamiento o guía en el itinerario peatonal accesible así como
proximidad a elementos de cambio de nivel. Estará constituido por
piezas o materiales con un acabado superficial continuo de
acanaladuras rectas y paralelas, cuya profundidad máxima será de 5
mm.
b) Pavimento táctil indicador de advertencia o proximidad a puntos
de peligro. Estará constituido por piezas o materiales con botones de
forma troncocónica y altura máxima de 4 mm, siendo el resto de
características las indicadas por la norma UNE 127029. El pavimento
se dispondrá de modo que los botones formen una retícula ortogonal
orientada en el sentido de la marcha, facilitando así el paso de
elementos con ruedas.

Artículo 46. Aplicaciones del pavimento táctil indicador
1. Cuando el itinerario peatonal accesible no disponga de línea
de fachada o elemento horizontal que materialice físicamente el
límite edificado a nivel del suelo, éste se sustituirá por una
franja de pavimento táctil indicador direccional, de una anchura
de 0,40 m, colocada en sentido longitudinal a la dirección del
tránsito peatonal, sirviendo de guía o enlace entre dos líneas
edificadas

2. Para indicar proximidad a elementos de cambio de nivel, el
pavimento táctil indicador se utilizará de la siguiente forma:
a) En rampas y escaleras se colocarán franjas de pavimento
táctil indicador de tipo direccional, en ambos extremos de la
rampa o escalera y en sentido transversal al tránsito peatonal.
El ancho de dichas franjas coincidirá con el de la rampa o
escalera y fondo de 1,20 m.
b) En ascensores se colocarán franjas de pavimento táctil
indicador de tipo direccional frente a la puerta del ascensor, en
todos los niveles y en sentido transversal al tránsito peatonal. El
ancho de las franjas coincidirá con el de la puerta de acceso y
fondo de 1,20 m
3. Los puntos de cruce entre en el itinerario peatonal y el
itinerario vehicular situados a distinto nivel se señalizarán de la
siguiente forma:
a) Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador
direccional de una anchura de 0,80 m entre la línea de fachada
o elemento horizontal que materialice físicamente el límite
edificado a nivel del suelo y el comienzo del vado peatonal.
Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal que
discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente
franja señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.
b) Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos
de cruce entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se
colocará sobre el vado una franja de 0,60 m de fondo de
pavimento táctil indicador de botones a lo largo de la línea de
encuentro entre el vado y la calzada.

4. Los puntos de cruce entre el itinerario peatonal y el itinerario
vehicular, cuando están al mismo nivel, se señalizarán mediante
una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones que ocupe todo el ancho de la zona reservada al
itinerario peatonal. Para facilitar la orientación adecuada de
cruce se colocará otra franja de pavimento indicador direccional
de 0,80m de ancho entre la línea de fachada y el pavimento
táctil indicador de botones

5. Las isletas ubicadas en los puntos de cruce entre el itinerario
peatonal y el itinerario vehicular se señalizarán de la siguiente
forma:
a) Las isletas ubicadas a nivel de calzada dispondrán de dos
franjas de pavimento táctil indicador de botones, de una
anchura igual a la del paso de peatones y 0,40 m de fondo,
colocadas en sentido transversal a la marcha y situadas en los
límites entre la isleta y el itinerario vehicular; unidas por una
franja de pavimento táctil direccional de 0,80 m de fondo,
colocada en sentido longitudinal a la marcha.

b) Las isletas ubicadas al mismo nivel de las aceras dispondrán
de una franja de pavimento táctil indicador direccional de 0,80
m de fondo, colocada en sentido longitudinal a la marcha entre
los dos vados peatonales, y éstos dispondrán de la señalización
táctil descrita en el apartado 3 del presente artículo

6. En la
itinerario
indicador
de guía a

señalización de obras y actuaciones que invadan el
peatonal accesible, se utilizará un pavimento táctil
direccional provisional de 0,40 m de fondo que sirva
lo largo del recorrido alternativo.

7. Para señalar cruces o puntos de decisión en los itinerarios
peatonales accesibles se utilizará el siguiente pavimento:
a) Piezas de pavimento liso, en el espacio de intersección que
resulta del cruce de dos o más franjas de encaminamiento.
b) Piezas en inglete en cambios de dirección a 90º.

Artículo 47. Comunicación Interactiva
1. Las normas establecidas en este artículo son aplicables a
aquellos elementos que, para su funcionamiento, requieren de la
interacción de las personas con aquéllos (cajeros automáticos,
sistemas de llamada o apertura, maquinas expendedoras,
elementos de comunicación informatizados, etc.).
2. Los elementos manipulables se instalarán en espacios
fácilmente localizables y accesibles, y cumplirán las
características dispuestas en el artículo 32.
3. La información principal contenida en los elementos
manipulables será accesible mediante la incorporación de
macrocaracteres,
altorrelieve
y
braille,
incorporándose
dispositivos de información sonora.
4. En caso de que el elemento manipulable disponga de
pantalla, ésta se instalará ligeramente inclinada entre 15º y 30º,
a una altura entre 1,00 y 1,40 m, asegurando la visibilidad de
una persona sentada.
5. Se recomienda que los elementos manipulables que
dispongan de medios informáticos de interacción con el público,
cuenten con las adaptaciones precisas que permitan el uso del
braille, o la conversión en voz y la ampliación de caracteres

No és d’aplicació en
aquest projecte

2.2.-CONDICIONS DE SEGURETAT CONTRA INCENDIS (INTERVENCIÓ DE
BOMBERS I PRENCIÓ D’INCENDIS)
Es compleix el Decret 241/1994, de 26 de juliol sobre acondicionants urbanístics i de protecció
contra incendis en els edificis, així com el CTE DB-SI. Tot i així, es complirà amb la Reglament
de Seguretat d’incendis en establiments industrial (RSCIEI).
Tot i existir hidrants propers a l’àmbit, s’opta per la col.locació d’un hidrant en la part central del
tram de carrer objecte del projecte, i complint amb les distàncies màximes de 200m entre ells
indicades per la normativa vigent. Els hidrants, en cas de col.locar-se seran de vorera tipus
IHCNP012 de Pradinsa o similar, amb una sortida de 100mm i de 100mm diàmetre nominal de
connexió a la canonada detall indicat en plànols.
Aquests proporcionaran un cabal entre 500 i 3000 litres per minut, durant 30 a 90minuts, però
en nuclis urbans poden proporcionar un cabal de 500 litres per minut però amb una pressió de
10Atm, en cas de no poder abastir el cabal inicial descrit.

La connexió de les manegues es farà d’acord amb les normes CTE- DB-SI, RSCIEI i els
paràmetre descrits pel serveis de Bombers.
Pel seu muntatge es faran servir canonades de P.E. d’alta densitat, T 110/110 de P.E., colzes
D.110 de P.E., ràcord brida major i portabrides de P.E. electrosoldades.
Pel que respecta a l’acompliment del CTE DB-SI, ens ocuparà la part corresponent a la
Intervenció dels Bombers. (SI-5), amb les característiques següents:

CONCEPTE
Amplada mínima lliure vial
Alçada mínima lliure o gàlib
Capacitat portant vial
Carril rodat en trams corbats

NORMATIVA
Aproximació als Edificis
>=3,50 m
4,50 m
>=20kN/m2
5,30 m < R <
12,50 m A=
7,20 m

PROJECTE
-----

Entorn dels Edificis >9m alçada
Amplada mínima lliure espai maniobra
>=5m
davant edifici
Alçada lliure espai maniobra
la del Edifici
Separació màxima des del vehicle a l’edifici:
Edificis fins a 15 m alçada
23,00 m
Edificis de 15 a 20 m alçada
18,00 m
Edificis superiors a 20 m
10,00 m
Distància màxima fins qualsevol accés edifici
30,00 m
Pendent màxima
10,00 %
Resistència punxonament del sòl
10 Tn sobre Ǿ 20cm

--Compleix
--Compleix
Compleix
Compleix

2.3.-ANNEX PAVIMENTACIÓ
2.3.1 SISTEMA VIARI
Els treballs que comprenen aquest apartat fan referència als treballs en els que s’ha de poder
pavimentar el vial.
2.3.1.1. ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Els treballs que afecten aquest apartat fan referència a l’enderroc de paviments, vorades i
ferms existents, i la posterior explanació i perfilat del terreny inferior fins al nivell suficient per
poder realitzar el paquet de solera de formigó i paviment de llambordes, d’uns 25cm de gruix
mitjà.
Es procedirà anteriorment als treballs descrits en el paràgraf anterior, als talls corresponents de
paviment de formigó existent per fer la futura connexió, amb disc de carborundum, tenint així
un tall net.
Tota aquesta runa serà transportada a l’abocador.
Posteriorment es procedirà a la neteja i esbrossada del terreny on s’hagi de realitzar pels nous
carrers, eliminant qualsevol element vegetal i terreny vegetal que sigui necessari per realitzar la
caixa de vial i de la vorera.
Al tenir que realitzar un paviment rígid, mitajançant una solera i llambordins, no es realitzarà
terraplenat amb tot-u, sinó que es realitzarà la solera de formigó per alleugerir els desnivells
del terreny rocós.
2.3.1.2. PAVIMENT
2.3.1.2.1. TIPUS DE PAVIMENT
Per saber quin tipus de paviment s’ha de col·locar, en els vials, en primer lloc definirem els
paràmetres d’acord amb la Intensitat Mitja Diària de tràfic pesat (IMDp) en un període de servei
de 20 anys.
Es considerarà com sentit de circul.llació bidireccional indiferentment, bàsicament per l’accés
rodat dels veïns de la zona als seus pàrquings privats.
La categoria del tràfic pesat en funció de la intensitat mitja diària de vehicles pesats en el vial
del projecte i any de posta en servei és: T42, IMDp <25
Com no es disposen dels assaig de laboratori per determinar el CBR en les cotes de rasant
definitives, es suposa una capacitat d’acord amb el seu estat actual i nivell de conservació.
El tipus d ‘Explanada s’ha considerat: Ev2, Ev2≥ 300; CBR > 20
Aquest CBR es determina segons la Norma NLT-357, en les condicions més
desfavorables d’humitat i densitat. Per assegurar el valor establert es realitzarà un
assaig de identificació per cada 100 metres aproximadament quan es procedeixi a
realitzar el nivell de la base.
La base serà Rocosa, per tant material sel.leccionat tipus 3, segons el PG3.
Per a la categoria de tràfic T42 s’utilitzarà una solera de formigó de gruix variable amb un
mínim de 18cm, i es realitzarà el pavimentat de llambordins superior, pres amb morter de
ciment pòrtland.

2.3.1.2.2. ELEMENTS
La pavimentació serà uniforma amb llambordins de 200*100*80mm, col.locat a l’espiga i
encintat contra les façanes amb amplada variable per les irregularitats, amb peça de llamborda
Vs5, de 300*200*100mm de Breinco o similar amb una única plataforma, i col.locades amb
morter de C.P. sobre una solera de formigó de 18cm per a neteja i anivellació, segons indica en
els detalls i s’especifica en el Plec de Condicions.

2.4.-ANNEX XARXA DE PLUVIALS I SANEJAMENT
La xarxa es dissenyarà amb sistema de canalització separatiu, clavegueram per a les aigües
brutes o fecals i les aigües de pluja, amb un sistema de circulació per gravetat cadascuna
d’elles.
La xarxa nova a executar ha previst el desguàs a la xarxa existent de clavegueram i pluvials de
la part baixa del mateix carrer, a través de pous de sanejament existents.
Els Imbornals de recollida d’aigües seran del tipus sifònic ref.PSH570 Delta de Fundició Benito
o similar, per a sortida de diàmetre 160mm, amb la reixa integrada en la mateixa cubeta
prefabricada.

2.4.1 CLAVEGUERA AIGÜES DE PLUJA
2.4.1.1. CABAL DE PLUJA
Pel càlcul de les aigües pluvials s’utilitzarà el “mètode racional” que transforma la pluja en
escorrentia mitjançant la fórmula:
Qp=Cm x It x A,
on:
A, es la superfície de la zona afluent al punt on el cabal pluvial es desitja conèixer
It, és la intensitat de pluja mesurada en litres per segons i hectàrees que correspon a la
màxima tempesta, per una freqüència o període de retorn donat (T) per una duració
corresponen al temps de concentració (Tc).
Cm, és el coeficient d’escorrentia mitjà que correspon a la relació entre la quantitat de pluja i la
quantitat d’aigua d’escorrentia en l’àrea A, durant el temps de concentració.
S’ha calculat el cabal total de la urbanització i a posteriori s’ha assignat un cabal a cada un dels
punts de evaquació.
2.4.1.2. COEFICINET D’ESCORRENTIA (Cm)
El coeficient mitjà d’escorrentia s’ha calculat les diverses superfícies: vials i aceres, zones

  Ci × Si 
 , resultant que els coeficient mitjà
  Si 



verdes i cobertes, i s’ha aplicat la fórmula: CM= 

de la conca afluent al punt d’estudi, adoptat és de 0,70.

2.4.1.3. INTENSITAT DE PLUJA
Pels càlculs s’ha considerat una intensitat de pluja corresponent a un temps de concentració de
20 minuts i un període de retorn de 50 anys, amb el que resulta, d’acord amb les dades
disponibles, una intensitat de pluja de 100 mm/h m2.
S’ha cregut convenient dissenyar un sol tram tant per a la xarxa de pluvials, degut a la linialitat
del carrer que s’aboca en el tram final al la xarxa existent.
2.4.1.4. PARAMETRES DE CÀLCUL
Descripció dels materials utilitzats:
Els materials utilitzats per a aquesta instal·lació són:
1A 2000 TUBO UPVC – Coeficiente de Manning: 0.0090
•
•
•

DN 400 Diàmetre 378,00 cm
DN 315 Diàmetre 297,60 cm
DN 250 Diàmetre 236,00 cm

La velocitat de la instal·lació haurà de quedar per damunt del mínim establert per a evitar la
sedimentació, incrustació i estancament; i per sota del màxim establert per a que no produeixi
erosió.
Descripció del terreny:
Les característiques dels terrenys a excavar es detallen a continuació.
Descripció

Llit

Replè

Terreny Rocós

10cm

20cm

Ample
mínim
45 a 60cm

Distància
lateral
10 cm

Talud
1/3

Formulació:
Per al càlcul de les conduccions de sanejament, s’utilitza la fórmula de Prandtl-Colebrook.
Combinacions:
A continuació es detallen les hipòtesis utilitzades en les aportacions, i les combinacions que
s’han realitzat ponderant els valors designats a cada hipòtesis.
COMBINACIÓ
Pluvials
2.4.1.5. RESULTATS
Veure Pàgines Següents

HIPOTESIS PLUVIALS
1.00

2.4.2. CLAVEGUERA AIGÜES BRUTES
2.4.2.1. CABAL PER AIGÜES RESIDUALS
Per al càlcul de les aigües residuals es tindrà en compte les necessitats de les noves finques
resultants i el cabal que vindrà del carrer previst superior valorat amb una aportació 3 l/s.
Es consideraran els diferents valors:
D: Dotació per habitant – ZONA RESIDENCIAL : 200l/hab. Dia
N: Nombre de persones per habitatge: 4,0 persones / hab.
Kp: Coeficient punta (40 hab) : 10
La formulació utilitzada és:
Q=

(Kp × D × N )
86400

S’ha cregut convenient dissenyar un sol tram per a la xarxa de clavegueram d’aigües brutes
degut a la linialitat del carrer, que s’abocarà en el tram final d’aquest al la xarxa existent de la
població tal com s’indica en els plànols pertinents.
2.4.2.2. PARAMETRES DE CÀLCUL
Descripció dels materials utilitzats:
Els materials utilitzats per a aquesta instal·lació són:
1A 2000 TUB UPVC – Coeficiente de Manning: 0.009
•
•

DN 315 Diàmetre 297,60 cm
DN 250 Diàmetre 236,00 cm

La velocitat de la instal·lació haurà de quedar per damunt del mínim establert per a evitar la
sedimentació, incrustació i estancament; i per sota del màxim establert per a que no produeixi
erosió.
Descripció del terreny:
Les característiques dels terrenys a excavar es detallen a continuació.
Descripció

Llit

Replè

Terreny cohesiu

10cm

20cm

Ample
mínim
45 a 60 cm

Distància
lateral
10 cm

Talud
1/3

Formulació:
Per al càlcul de les conduccions de sanejament, s’utilitza la fórmula de Prandtl-Colebrook.
Combinacions:
A continuació es detallen les hipòtesis utilitzades en les aportacions, i les combinacions que
s’han realitzat ponderant els valors designats a cada hipòtesis.
COMBINACIÓ
Fecals

HIPOTESIS FECALS
1.00

2.4.2.3. DIMENSIONAT DE CONDUCTES
S’estableix una limitació superior e inferior de les velocitats de circulació de les aigües per les
clavegueres.
La limitació de velocitat màxima ve determinada per l’erosió, que pot causar altes velocitats,
produïda principalment per les sorres i altres minierals sòlids que son transportats per les
aigües, especialment quan aquestes circulen a velocitats elevades.
L’adopció de limitació de velocitat mínima ve determinada per la necessitat d’evitar la
sedimentació de sòlids que transporten les aigües residuals i pluvials.
Les velocitats adoptades són:
Velocitat màx: 5 m/s
Velocitat mínima: 0,5 m/s
2.4.2.4. CÀLCUL DE CABALS I VELOCITAT
El dimensionat de la canonada s’ha calculat segons el mètode de PRANDTL-CALEBROOK.
2.4.2.5. RESULTATS
Veure Pàgines Següents

2.4.3. DESCRIPCIÓ MATERIALS XARXA DE PLUVIALS I SANEJAMENT
La xarxa de sanejament es realitzarà mitjançant canonades de PVC-U.
Per la col·locació de la xarxa realitzarem primer l’excavació en rasa i pous.
Les canonades es col·locaran sobre una base de formigó de 10cm.
Com per la configuració de la pavimentació de llambordins a realitzar com a paviment d’acabat,
es realitza una solera inferior, les canonades podran estar a menys de 120cm de profunditat en
la directriu superior de la canonada, sense cap problema, per tant, es podrà acabar d’omplenar
la rasa amb sorra o grava d’àrid 3-6mm de diàmetre.
Les canonades seran amb unions de junta elàstica incorporada.
El reomplert de la rasa es realitzarà en tongades de 25cm, amb material de base granular
sense àrids grossos i trepitjada. En els 30cm superiors es compactarà al 95% en el pròctor
normal.
Abans del reomplert de la rasa, es comprovarà la pendent del conducte, no essent la seva
variació superior al 10% de la indicada en el projecte, i d’estanqueïtat a una pressió de 0.5 At.
no tenint pèrdues abans de les tres hores.
Es construiran els pous de registre indicats en el projecte. Seran cilíndrics, de peces de formigó
prefabricades d.100 i amb tapa i marc de fossa diàmetre 60 cm, D-400, tipus T2066 de
Fundició Benito Dúctil o similar, amb la inscripció “Clavegueram”.

Per sustentar les peces cilíndriques es construirà una base de formigó HM-15 de 120x120 i
20cm de gruix, amb xarxa electrosoldada d’acer B-500-S de 15x30 D.6mm i de les mesures
indicades en el projecte.
El reomplert del pou es realitzarà en tongades de 25cm amb terra seleccionada procedent de
l’excavació sense àrids grossos i trepitjada. En els 30cm superiors es compactarà al 95% del
pròctor normal.

També es realitzaran reixes interceptores en la part alta del carrer , carrer Magallanes, per tal
de recollir tota l’aigua que va a parar dels carrers adjacent, segons les pendents, amb un
interceptor de 50cm amplada tipus amb canal HRM de 750*360*300mm, i reixa tipus Mecalinia
C2 de 30cm amplada de Fundició Benito o similar.

Es realitzaran les connexions indicades en el projecte, que es connectaran a la xarxa per mitjà
d’un pericó situat en la part superior del tub general, tal com s’indica amb el detall corresponent,
la canonada de PVC rígid entrarà dins de la parcel·la 1,00m.

2.4.4. CONTROL DE QUALITAT
Com a mesura de control de la xarxa de sanejament, quedaran definits els controls de recepció
i d’execució.
En els controls de recepció:
•
•

Segell de qualitat de diferents elements
Assaig de comprovació de la resistència i característiques en cas de no tenir segells de
qualitat

El contractista aportarà abans de començar les obres els documents que acreditin la qualitat
dels materials. Tanmateix quedarà definida la procedència dels materials i aportarà mostres
dels mateixos.
En els controls d’execució:
•
•

Inspecció amb càmera de TV dels interiors dels diferents trams
Proves d’estanqueïtat

Els controls d’execució fan referències al que s’han de fer un cop realitzats els treballs per
comprovar la bona execució de les obres.

2.5.-ANNEX XARXA D’AIGUA
La xarxa d’aigua es preveu a base de canonades de Polietilè d’alta densitat de Pressió Nominal
10 Atm.
Es realitzarà soterrada, segons la normativa vigent per aquest tipus d’instal·lació i les
indicacions de la Companyia Subministradora, i anirà situada sota la solera de formigó, al
costat de la xarxa de sanejament.
La xarxa ha d’alimentar als immobles existents, però amb la previsió d’edificacions futures
segons permet el pla general de la població, comptabilitzant aproximadament uns 40 habitatges
en el tram del carrer afectat, i un hidrant.
Per poder connectar la nova xarxa a l’existent s’haurà de realitzar un pericó amb una clau de
pas tal com s’indica en els plànols de la xarxa d’aigua i d’acord amb la companyia
subministradora.
La col·locació dels diferents elements, pas de les canonades i de tots els materials que formen
la xarxa es realitzarà d’acord amb el plànol corresponent i el projecte.
Els subministres a finques a realitzar serà les parcel.les existents. La nova escomesa consistirà
en la col·locació d’un collarí 100/1” - 1 ½” – 2”, canonada de polietilè d’alta resistència, d’igual
característica que la general, i connexió a la clau existent dins l’armari.
2.5.1. ESQUEMA BÀSIC
Els criteris que han servit de base per al disseny de la xarxa són:
•

Pressió de subministrament de 2,5 Atm. en els punts de connexió.

•

El consum d’aigua que ha de servir com a criteri per habitant/dia serà de 200l/hab/dia.

•

Es tindrà en compte també les fluctuacions donades pel consum diari, segons els
diferents moments i pel consum, d’acord amb els mesos de l’any, màxim a l’estiu i
mínim al hivern.

•

La velocitat estarà empresa entre 0.5 m/seg i 3m/seg.

•

L’expressió de treball de la xarxa estarà prevista per suportar 2,5 vegades la pressió
real.

2.5.2. CANONADES
Les canonades a utilitzar seran de polietilè d’alta densitat de PN 10 At.
Les canonades previstes són:
•

D.100 P.E. 16Atm Alta densitat

Donat l’elevat coeficient de dilatació lineal no es fixarà en cap punt els diferents ramals per
permetre a les canonades efectuar els moviments axials.
Totes les unions seran amb accessoris electrosoldables els accessoris, canvis de direcció i
sortides es realitzaran amb peces aptes per a us alimentari RS.39.296/M, fabricades segons
norma UNE-53.131 i amb segell AENOR.

Les canonades no es corbaran en fred amb un radi més petit de 1,30m.
Les canonades s’instal·laran en el fons de la rasa, de dimensions 40x70cm.
Es reomplirà 30cm de la rasa amb sorra fina per evitar que els pressions del terreny puguin ser
perjudicials i la resta amb terra seleccionada.
Les canonades portaran grafiades les característiques i fabricació.
2.5.3. SECCIONAMENT
Es col·locaran vàlvules de comportes de tancament elàstic tipus VCY01125 model curt, de
Pradinsa o similar, en cas necessari, allargament d’acer galvanitzat i tub de PVC de protecció
amb cassoleta d’estanqueïtat contra graves.

2.5.4. ELEMENTS
2.5.4.1. ACCESSORIS CANONADES
Els accessoris i peces seran de polietilè de les mateixes característiques que les canonades.
Aquests seran:
• Maniguets electrosoldables diàmetres 140-125-110-63
•

Collarins de pressa per diàmetre 140-125-110-63/1”

•

Tes per diàmetres 63-110-125-140

•

Tap final diàmetre 140-63

•

Te reduïda per diàmetres 63-110-125-140

•

Reduccions 140/125 – 125/110 - 110/63

•

Portabrides diàmetres 63-110-125-140

•

Claus de seccionament descrites en el punt anterior

Totes les peces portaran grafiat l’origen de les peces, així com la descripció del material a
utilitzar.
Es recorda que les canonades seran d’una pressió de treball PN 16. Els accessoris hauran de
resistir 2,5 la pressió de treball de les canonades.

2.5.4.2. HIDRANT
Els hidrants seran, en cas necessari, de vorera del tipus IHCNP012 de Pradinsa o similar, amb
una sortida de 100mm, i de 100mm diàmetre nominal de connexió a la canonada segons detall
indicat en plànols.
La connexió de les manegues es farà d’acord amb les normes RSCIEI i dels serveis de
Bombers.
Pel seu muntatge es faran servir canonades de P.E., T 110 de P.E., colzes D.110 de P.E.,
ràcord brida major i portabrides de P.E. electrosoldables.

2.5.5. CÀLCULS HIDRÀULICS
S’ha realitzat un càlcul teòric de consum aproximat per a la valoració de sanejament soterrat de
fecals, però a nivell abastament d’aigua es procedirà a realitzar la connexió de la xarxa
emmallada amb els carrers adjacents, amb el diàmetre d.100mm que segons informació ens ve
de la red tant en la part superior com inferior.

2.6.-ANNEX ELECTRICITAT
2.6.1. CONCEPTES GENERALS
La xarxa elèctrica, actualment és aèria, i segons conversa amb FECSA-ENDESA, és inviable
soterrar-la, per tant, es mantidrà amb el mateix traçat.
En tot moment es prendran les mesures de seguretat i protecció necessàries per evitar
accidents i interrupcions del subministre que s’ha de mantenir durant l’execució de les obres, el
qual el contractista adjudicatari de les obres, haurà de tenir en conte i avaluar-ho en la seva
oferta.
2.6.2. INSTAL·LACIÓ AÈRIA EXISTENT
Les instal·lacions elèctriques que actualment travessen el polígon d’actuació es retiraran
d’acord amb la companyia subministradora per a no entorpir l’execució de l’obra i/o es
desplaçarà a criteri de la mateixa.
Es disposarà una escomesa per a cada parcel.la, del tipus trifàsic de 380v.
2.6.3. NORMATIVA VIGENT
Per al càlcul i disseny de la xarxa es tindrà en compte les diferents normes:
•

REGLAMENTO ELECTRÒNICO PARA BAJA TENSIÓN. INTRUCCIONES TÈCNICAS
COMPLEMENTARIAS.

•

R.D. 842/2002 (BOE 18/09/02) En vigència des de el 18 de setembre de 2003.
Procediment administratiu per a l’aplicació del REBT.

•

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) Procediment administratiu per a l’aplicació del REBT.

•

Instrucció 7/2003, de 9 de setembre. Condicions de seguretat en les instal·lacions
elèctriques de baixa tensió d’habitatges.

•

Instrucció 9/2004, de 10 de maig. S’estableix un certificat sobre compliment de les
distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques.

•

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

•

Reial Decret 7/1988 del MIE ELECTRICITAT (BOE 14-1-88)

•

Ordre del 25-10-1979 del MIE ELECTRICITAT sobre la implantació del Document de
Qualificació Empresarial per a instal·ladors (BOE 5-11-79)

•

Ordre del 6-6-1989 del MIE, per la qual és desenvolupa i contempla el R.D. 7/1988 de 8
de gener, relatiu a les exigències de seguretat del material elèctric destinat a ser
utilitzat en determinades línies de tensió (BOE 21-6-89) amb els annexes.

•

Resolució de 6-3-1980, MIE DGE sobre normes a complimentar sobre implantació del
Document de Qualificació empresarial per a instal·ladors (21-3-80).

•

Resolució de 18-1-1988 MIE, DGEII i T sobre l’autorització de l’ús del sistema de
instal·lació amb conductors aïllats sota canals protectors de material plàstic (BOE 19-21988).

•

Disposició de la Generalitat de Catalunya Decret DIE 351/1987 de 23-11 pel qual és
determinen els procediments administratius aplicables a les instal·lacions elèctriques
(DOGC 28-12-1987).

•

Disposició de la Generalitat de Catalunya Ordre DIE de 14-5-1987 pel qual es regula el
procediment d’actuació del Departament de Indústria i Energia per a l’aplicació del
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió amb les modificacions dels 30-7-87 (DOGC
12-8-87).

•

Disposició de la Generalitat de Catalunya Resolució DGSQI, de 17-11-1992 per la qual
s’aprova la Instrucció interpretativa de la MI BT 009 del REBT, relatiu a les
instal·lacions d’enllumenat públic (DOGC 8-1-1993).

•

Normes Companyia subministradora

•

Normes municipals.

2.7.-ANNEX ENLLUMENAT PÚBLIC
2.7.1. PROJECTE
Correspon a la reordenació del sistema d’enllumenat públic del tram del carrer afectat, i les
noves condicions d’accessbilitat en el nou traçat.
2.7.2. CONCEPTES GENERALS
Pel disseny i dimensionat de la xarxa d’enllumenat es tindrà en compte les característiques de
la nova ordenació del mateix carrer, tenint en conte amplades voreres i altres elements ,
amplada de carrers i l’ús de les edificacions (residencial).
L’enllumenat públic es preveu en els mateixos punts de llums situats en façanes, equipats amb
llums LED amb 16 ut per lluminària i amb una potència aproximada de 35w , per tant al reduïr el
consum de les làmdes existents incandescència o vapor de sodi de potència superior, es
mantindrà el cablejat existent, el qual ja es va realitzar una modificació farà un temps, segons
es pot visualitzar.
Es substituïran els braços actuals per uns de nous del tipus de foneria, ref. IRVI71P de Fundició
Benito o similar de 71cm de llargada, amb lluminàries tipus Clàsssica, model Neovilla de 16
leds, ref. ILNV01632110 de Fundicio Benito o similar.

La xarxa es realitzarà d’acord amb la normativa vigent per aquest tipus de instal·lació , REBT i
Instruccions Complementaries MI-BT.

2.7.3. CÀLCUL D’ENLLUMENAT
Només es realitzarà el canvi de lluminàries, que al ser de major rendiment, tindran una millor
il.luminació que les actuals.
2.7.4. LLUMINÀRIA
La lluminària serà del tipus Neovilla de Fundició Benito o similar, amb les següents
característiques:
•

Làmpada de 16 LED de 35 W.

•

Difusor fabricat en vidre refractor prismàtic amb cúpula d’alumin injectat. El
policarbonat disposa d’un doble tractament anti UV que garanteix el manteniment de la
seva cristalinitat.

•

Fixació: es realitza introduïnt la base en el remat de la columna amb entrada per a un
diàmetre de 60mm x 70mm i fixació mitjançant tres cargols.

•

Acabats: acabat amb alumini injectat pintat amb Negre texturitzat

•
•

Equip elèctric: incorporat dintre de la lluminària.
Característiques tècniques:
-Dimensions : 692mm alçada i 425mm de costat
-Làmpada LED: 16 led 35W
-Portalàmpades E-27
-Índex de protecció lluminària IP-67
-Cada punt de llum estarà dotat de dispositius de protecció amb tallacircuits i disposarà
d’un equip d’encesa de doble flux i alt factor.
-Fixació lluminària diàmetre 60mm

2.8.-ANNEX XARXA TELECOMUNICACIONS
2.8.1. ASPECTES GENERALS
El projecte consisteix en la construcció de la infraestructura del que haurà d’ésser la xarxa
telefònica, per aixó es disposarà d’una xarxa de canonades i arquetes amb derivacions laterals,
perquè en els seu dia i d’acord amb les sol·licituds pugui fer-se la instal·lació telefònica, a partir
d’un armari d’Interconnxió de la urbanització del tipus TLX-15.27 de Teleconnexió o similar per
a 900 parells.

Es preveuen tots els treballs per a deixar la xarxa en condicions per fer posteriorment la
col·locació dels conductors, que serà a càrrec de la C.T.N.E.
Aquests són:
•

Excavació, reblert i compactat de les rases i pous mitjançant mitjans mecànics.

•

Transport i col.locació de canonades en rases (obra civil).

•

Col.locació pericons prefabricats de formigó tipus D, DM, M i H (obra civil)

•

Connexió a la cambra existent.

2.8.2. INSTAL·LACIÓ DE CANONADES EN RASES
Les rases es faran d’una fondària respecte al paviment acabat segons si hi passen 2, 4, 6 o 8
canonades i si passen per la vorera o travessen els vials:
•

En rases per dos canonades en voreres: 0,70m

•

En rases per quatre canonades en voreres: 0,90m

•

En rases sota via per dos canonades: 0,85m

•

En rases sota via per quatre canonades: 1,00m

Les canalitzacions es construiran per la vorera i tant sols passarà per les vies quan sigui
imprescindible.
Les rases es formigonaran amb HM-10 en una alçada de 0,27m, i 0,41m per 2 i 4 canonades
respectivament.
Per la fixació de les canonades es col·locaran suports separadors, segons normes telefònica,
de PVC que mantindran dins la rasa la seva posició.
Les corbes es faran d’acord amb les normes de la Companyia subministradora.

2.8.3. ARQUETES O PERICONS
Les arquetes seran de tres tipus:
a.- Arqueta tipus D:
Es construirà de formigó en massa, o bé prefabricades, quan s’ubiquen baix voreres i de
formigó armat amb barres corrugades de 6mm de diàmetre i formigó de 150kg/cm2 quan la
disposició sigui baix vials considerant aquesta última l’arqueta que podem considerar com a
normal en quant a la seva missió a realitzar.
Els sostres estan construïts amb tapes metàl·liques convenientment ancorades a les parets
mitjançant tacs i cargols.
Aquestes elements es construeixen per a canalitzacions laterals i , tenint en compte aquesta
funció, solament s’utilitzarà quan s’hi hagi de donar pas, o empalmar, a cables que segueixin
en la mateixa direcció o que canvien de direcció en l’arqueta.
També s’utilitzaran quan hi hagi que donar accés a un pedestal en l’armari de connexió.
Les parets principals, paral·leles a l’eix longitudinal, no podran tenir entrada de conductes i en
les parets transversals les parets podran ser de dos o quatre conductes adossats a una paret.
El número màxim d’empalmes dins de l’arqueta serà de quatre.

b.- Arqueta tipus H:
Es col·locaran a l’entrada del sector d’on partirà la canalització per després derivar-se.
Les arquetes seran prefabricades de formigó de dimensions 110x110x105cm. El seu interior
està equipat amb suports de politges, regletes i entrades de conductes.
En la part superior es col·locarà una tapa de registre de xapa estriada galvanitzada en calent i
posterior pintat amb dues mans de pintura de color gris fosc, homologada per la Companyia.

Quan es faci la derivació als grups de parcel·les aquest pericó s’equiparà amb un armari de
distribució sobre pedestal col·locat en la tanca de les parcel·les. D’aquí es derivarà a les
diferents escomeses individuals.
Aquest armari serà homologat i portarà pany i tanca de Companyia.
c.- Arqueta tipus M:
Es col·locaran en l’entrada de les escomeses individuals, que serviran pel subministrament a
dues i tres habitatges, segons el cas.
Les arquetes seran prefabricades de formigó de dimensions 50x50x73cm. El seu interior estarà
equipat amb les entrades de conductes.
En la part superior es col·locarà una tapa de registre de xapa estriada galvanitzada en calent i
posterior pintat amb dues mans de pintura de color gris fosc, homologada per la Companyia.

2.9.-ANNEX INSTAL·LACIÓ DE GAS
2.9.1. ASPECTES GENERALS
El projecte no preveu cap xarxa de gas, ja que es preveu deixar l’existent, però en cas de
realitzar-se al final, aquesta correspondrà solament a l’obra civil.
EL PROJECTE NOMES CONTEMPLA LA REALITZACIÓ DE L’OBRA CIVIL, REALITZANT-SE
LA INSTAL·LACIÓ PER PART DE LA COMPANYIA SUBMINSITRADORA MITJANÇANT
CONVENI AMB L’AJUNTAMENT.
Les obres a realitzar contemplades en el projecte són:
•

Excavació, reblert i compactat de les rases mitjançant mitjans mecànics.

2.9.2. INSTAL·LACIÓ DE CONONADES EN RASES
Les canalitzacions es construiran per la vorera i tant sols passarà pels vials quan sigui
imprescindible.
Les rases es formigonaran amb HM-10 en una alçada de 0,27m i 0,41m per 2 i 4 canonades
respectivament.
Per la fixació de les canonades es col·locaran suports separadors, segons normes de
companyia, de PVC que es mantindran dins la rasa de la seva posició.
Les corbes es faran d’acord amb la companyia subministradora

2.10.-JUSTIFICACIO RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ
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REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat), pel que 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.
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:
Situació:

REURBANITZACIÓ CARRER CAMPANAR, REMEI I SANTA TERESA
C/ CAMPANAR, SANTA TERESA I REMEI

Municipi :

43530 ALCANAR

Montsià

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS
Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplè
terres contaminades
170503
altres

totals d'excavació

Pes

Volum

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
393,30

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
207,00

393,30

3

t

207,00 m

Destí de les terres i materials d'excavació
és residu:

no es considera residu:
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
reutilització
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres mateixa obra
altra obra
reutilitzades i terres portades a abocador
NO
NO

a l'abocador
SI

Residus d'enderroc
Codificació residus LER

Pes/m2

Pes

Volum aparent/m2

Ordre MAM/304/2002

(tones/m2)

(tones)

(m3/m2)

(m3)

0,542

0,000

0,512

0,000

Volum aparent

obra de fàbrica

170102

formigó

170101

0,084

164,520

0,062

68,550

petris

170107

0,052

0,000

0,082

0,000

metalls

170407

0,004

0,000

0,001

0,000

fustes

170201

0,023

0,000

0,066

0,000

vidre

170202

0,001

0,000

0,004

0,000

plàstics

170203

0,004

0,000

0,004

0,000

guixos

170802

0,027

0,000

0,004

0,000

betums

170302

0,009

0,000

0,001

0,000

fibrociment

170605

0,010

0,000

0,018

0,000

definir altres:

-

0,000

-

0,000

altre material 1

0,000

0,000

0,000

0,000

altre material 2

0,000

0,000

0,000

totals d'enderroc
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Comarca :

0,7556

0,000
3
68,55 m

0,7544

164,52 t

Residus de construcció
2

Codificació residus Pes/m
LER
2
Ordre MAM/304/2002(tones/m )

sobrants d'execució
obra de fàbrica
formigó
petris
guixos
altres

170102
170101
170107

170802

embalatges
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls

170201
170203
170904
170407

Volum aparent/m2

Pes

Volum aparent
(m3)

(m3/m2)

0,0500

(tones)
0,0000

0,0896

0,0000

0,0150
0,0320
0,0020
0,0039
0,0010

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0407
0,0261
0,0118
0,0097
0,0013

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0380

0,0000

0,0285

0,0000

0,0285
0,0061
0,0030
0,0004

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0045
0,0104
0,0119
0,0018

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

totals de construcció

3
0,00 m

0,00 t

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.
Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

altres

Materials de construcció que contenen amiant

-

especificar

-

Residus que contenen hidrocarburs

-

especificar

-

Residus que contenen PCB

-

especificar

-

Terres contaminades

-

especificar

-
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gestió dins obra

MINIMITZACIÓ
PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
5.6.OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

si
si
si
-

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.5.-

6.ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES
fusta en bigues reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

0,00 t

3
0,00 m

acer en perfils reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

altres :

0,00 t

3
0,00 m

Total d'elements reutilitzables

0,00 t

0,00 m

3

GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

Volum

Reutilizació (m3)

m3 (+20%)
grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplé
altres
terres contaminades

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
248,4
0,0

Total

248,4

a la mateixa obra
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Terres per a l'abocador
volum aparent (m3)

a altra autoritzada
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
248,40
0,00

0,00

248,40

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a
l'obra supera les quantitats que segueixen
R.D. 105/2008
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Especials*

tones
80
40
2
1
1
0,50
0,50

Projecte
164,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

inapreciable

inapreciable

cal separar
si
no
no
no
no
no
no
si

tipus de residu
inert
inert
no especial
no especial
no especial
no especial
no especial
especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus
projecte*
R.D. 105/2008
si

no

no

no

Contenidor per Metalls

no

no

Contenidor per Fustes

no

no

Contenidor per Plàstics

no

si

no

no

Contenidor per Paper i cartró

no

no

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no

si

si

Contenidor per Formigó
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)

No especials Contenidor per Vidre

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial)

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

-

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

-

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

si

Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu
adreça
tipus de residu
gestor
Terres i Runes
Gestora de Runes de a Construccio
cant "La Ferrereta" Ctra TV-3443. Amposta

codi del gestor
E-813,03

PRESSUPOST
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

Costos*
Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

12,00
5,00

La distància mitjana a l'abocador : 15 Km
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.
Contenidors de 5 m3 per a cada tipus de residu

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3
Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

4,00
15,00

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

0
5,00
70,00

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

RESIDU

Volum

Excavació

m3 (+20%)

Terres
Terres contaminades

Classificació
3
12,00 €/m

Transport
3
5,00 €/m

248,40

6370,81

1242,00

0,00

-

-

Valoritzador / Abocador
3
5,00 €/m

2237,84
0,00

runa neta

Construcció

m3 (+35%)

3
70,00 €/m

runa bruta

3
4,00 €/m

Formigó

92,54

-

Maons i ceràmics

0,00

Petris barrejats

0,00

Metalls
Fusta

15,00 €/m3

462,71

-

1.388,14

-

-

-

0,00

-

-

-

0,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00

-

-

-

0,00

Vidres

0,00

-

-

-

0,00

Plàstics

0,00

0,00

-

0,00

-

Paper i cartró

0,00

-

-

-

0,00

Guixos i no especials

0,00

-

-

-

0,00

Altres

0,00

0,00

-

-

-

Perillosos Especials

0,00

0,00

92,54

0,00

0,00

1.704,71

2.237,84

1.388,14

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge

0,00

Compactadores

0,00

Matxucadora de petris

0,00

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

El volum dels residus és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

5.330,69 €

3
340,94 m

5.331,00 euros

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
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documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

CONTENIDOR 9 M

3

Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

9

unitats

9

unitats

-

AMB TAPES

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

CONTENIDOR 5 M 3

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats

-

Bidó 200 L .Apte per a residus especials
unitats

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut

-

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

-

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.
A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

-

Compactadores

-

Matxucadora de petris

si

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-
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Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació
plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per
la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

3 – CONTROL DE QUALITAT

3.-ANNEX CONTROL DE QUALITAT
CONCEPTES GENERALS
El control de qualitat es realitzarà d’acord a cada material i forma d’execució en l’obra.
L’esquema bàsic de control s’ha de fer d’acord amb el cicle de control per a cada fase i les
operacions coordinades d’acord amb les inspeccions i els assaig realitzats.

INICI PROGRAMA DE CONTROL

↓
CONTROL PREVI

↓
CONTROL EXECUCIÓ

↓
CONTROL DE CONFIRMACIÓ

↓
INSPECCIÓ DE LES OBRES

D’acord amb aquest esquema bàsic es descriuen els controls a realitzar d’acord amb els
treballs i es descriuran amb ordre d’execució.

3.1 REPLANTEIG
Previ

Control del replanteig

Confirmació

Signatura
Replanteig

Acta

Disponibilitat de terreny
Enllaç vial
Comprovació mides
Possible afectació serveis
Comprovació punts de desguàs
Compatibilitat serveis generals
Elements a enderrocar
de

3.2 MOVIMENT DE TERRES
Previ

Definició
d’esbroçada

cotes

Comprovació
perfils
transversals
Qualitat del sol

Qualitat del sol
existent

2000m2
d’esplanada
desmunt

Qualitat del sol
emprats a formar
terraplens

1500m3 terraplè
2000m3 terraplè

de

1granulometria
1límit atterberg
1próctor modifficat
1índex CBR
1contingut
material orgànica
1humitat in situ

Definició equips de
moviment de terres
Definició
d’excavació

cotes

Definició préstecs i
abocadors
Execució

5000m3 terraplé
Extensió
compactat
tongades
Confirmació

i
per

Compactació

2000m2
tongades
fracció diària

o

1próctor modificat
1granulometria
1límits atterberg
1índex CBR
1contingut
material orgànica
5densitat in situ
5humitat in situ

Fase prèvia capa
base

3.3 XARXA CLAVEGUERAM
Es realitzarà d’acord amb el descrit amb l’annex xarxa clavegueram sobre control de qualitat. A
més es realitzarà:
Previ

Execució

Replanteig
en
planta i alçat
Replanteig de la
distribució
dels
encreuaments,
tronetes,
embornals,
connexions
Acceptació
dels
equips
de
maquinaria

Procedència
dels materials

Acceptació de la
procedència dels
materials

Comprovació
geometria
i
condicions
de
seguretat de les
rases

200ml de rasa

5
mesures
d’amplada,
fondària i pendent

Anivellat rasa
Col·locació
formigó

llit

Formigó llit i de
protecció

50m3 de formigó
o fracció diària

4 resistències a
compressió
1 consistència
2 flexió transversal

Col·locació
canonades
Execució
formigó
protecció

de

Resistència de
les canonades

300ml col·locada
o fracció diària

2 flexió transversal

Qualitat del sol
per rases

400m3 de rasa
compactada
1500m3 de rasa
compactada
o
canvi material

1 próctor modificat

de

Comprovació de
cota
de
les
canonades
respecte de les
rasants, vials i

1granulometría
1límit atterberg
1 índex CBR

altres serveis
Execució pous
de registre i
elements

Resistència
elements

25 elements o
1000ml
de
material

Compactació de
rases

Compactació
rases

200m3
rasa
compactada
o
canvi material

1
contingut
orgànic
1 resistència a
compressió prèvia
Extracció
testimoni
5 densitat in situ
5 humitats in situ

Execució
dels
encreuaments
de vial
Proves
estanqueitat

Confirmació

Proves
estanqueitat
canonades

Fase prèvia capa
base

3.4 BASE GRANULAR
Previ

Acceptació
l’esplanada

de

Acceptació
del
material de subbase

Execució

Refinat
i
compactació de
l’esplanada
Comprovació
geometria dels
perfils
Comprovació
encreuaments
de vial
De
procedència

la

Extensió de la
capa base

Acceptació
l’esplanada
Acceptació
procedència
material

de

de

Comprovació de
la qualitat del
material

2000m2
refinat

Confirmació

Fase prèvia capa
base

5densitats in situ
5 humitat in situ

3mostres
aleatòries

3granulometries
3equivalents
de
sorra
3 próctor modificat
3límits attetberg
1qualitat angeles
1 índex CBR

300m3
d’aportació

1 equivalent
sorra

1000m3
d’aportació
material

Compactació

vial

de

300m3
de
subbase
compactada
o
fracció diària

de

1próctor modificat
1granulometria
1límits atterberg
1índex CBR
1contingut
material orgànica
5densitat in situ
5humitat in situ

3.5 VORADES I ENCINTATS
Previ

Replanteig
Acceptació de
procedència

Execució

Confirmació

la

Control topogràfic
execució

Fase
prèvia
pavimentació

Geometries
acabats

i

Acabats de
procedència
d’elements

la

3
mostres
aleatòries

3 resistència a
compressió prèvia

de

500m
de
material col·locat

1 resistència a
compressió
1 desgast per
fregament

300m
material
fracció

4 resistència
compressió
consistència

Rebuig
d’elements
Control
visual
d’alineació
i
anivellació

Execució
voravies

Execució
de
formigó base

Formigó base i
protecció

Execució
juntes

de

Igual
l’anterior

que

de
o

a
i

3.6 IMPLANTACIÓ DE SERVEIS
Previ

Comprovació en
planta i alçat
Coordinació
ordre
implantació
serveis

i
de

Connexió
exteriors
dels
diferents serveis
Replanteig
elements

dels

Acceptació
material

Homologació dels
segellat, segell de
conformitat
i
certificats
de
qualitat

del

Procedència
dels materials
Execució

Comprovació
geometria de les
rases

Control
geomètric

Disposició
planta

Separació
segons serveis

en

Col·locació
canonades
aigua, electricitat

Normalitzat de
recepció en obra

Col·locació
xarxa telèfon

Formigó
canonades

Execució
tronetes
elements

en

20m vial

Amplada i fondària

50m3 col·locat

4 resistència
compressió
1 consistència

Trams
significatius

1 pressió
1 estanqueitat

i

Xarxa aigua
Conductors
enllumenat
Punts de llum
Instal·lació línies
elèctriques

Proves

a

Confirmació

Acceptació de les
diferents xarxes
Certificats de les
instal·lacions,
butlletins,
autoritzacions,
projectes
i
aprovacions

Proves
xarxes

de

les

Trams
significatius

1
pressions
interior
i
estanqueitat
1 pressió interior

3.7 PAVIMENT BASE
Previ

Acceptació base

De
procedència

la

Acceptació
subbase

2000m2
refinat

Acceptació material
base

De
procedència

la

Acceptació del la
procedència

3
mostres
aleatòries

Execució de la
base

Compactació de
la qualitat

300m3
d’aportació
fracció

Execució

de

1000m3
d’aportació
material
1500m3
d’aportació
Humectació
compactació

Confirmació

i

Compactació

o

del

5 densitats in situ
5 humitat in situ
3 equivalent de
sorra
3 proctor modificat
3 límits atterberg
1 qualitat angeles
1 índex CBR
1 equivalent de
sorra dels àrids
1granulometria
1límits atterberg
1próctor modificat
1qualitat angeles

300m3 de base

5densitat in situ
5humitat in situ

2000m3
capa

5densitat in situ
5humitat in situ

Acceptació de les
voravies abans del
pavimentat
Acceptació
coronament
elements

del
dels

Refinat
capes

de

les

Acceptació
les capes

de

de

la

3.8 PAVIMENT ASFÀLTIC
Previ

Acceptació base

De
procedència

la

Acceptació
subbase

2000m2
refinat

Acceptació material
asfàltic

De
procedència

la

Acceptació del la
procedència

3
mostres
aleatòries

3 granulometria
1
qualitat
los
angeles
1coeficient
de
polilment accelerat
1forma del àrids
1adhesivitat
1friabilitat
1equivalent
de
sorra
1 marshall
1immersiócompressió

Tram de prova

Tram de prova

Dosificació
Resistència
flexotracció
Resistència
compressió
Execució juntes
Condició
d’assecament

Execució
paviments
barreges
asfàltiques

1000Tn
barreja
col·locada

1 granulometria
1 límit atterber
1 equivalent de
sorra
1granulometría
lligant

Acceptació
del
projecte de barreja
o formula de treball

Execució

5 densitats in situ
5 humitat in situ

Acceptació recs de
imprimació
en
paviment
de
barreges
bituminoses
Acceptació de la
maquinaria d’estesa
i compactació de
mescles asfàltiques

Confirmació

de

Paviment

Execució
paviments
barreges

dels
de

Confirmació

dels
de

de

500Tn
de
barreja o fracció
diària

1 marshall
1 contingut lligant

100m vial

5 testimonis de
guix

CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ.

DOCUMENTACIÓ DE CONTROL DE MATERIALS.
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CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL.
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent:
1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA)
- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que
s’utilitzin en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i
conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de
recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar,
els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i
manteniment.
2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ)
- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució,
normes d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització,
toleràncies admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control
d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig.
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA)
- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar
les prestacions finals de l’edifici.
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos
tipus de controls, que són els següents:
A) Pels materials.
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes.
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i
sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.
Es faran a partir de:
- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els
següents documents:
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat.
- Certificat de garantia del fabricant
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE.
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat.
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la
reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats
per la DF.
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B) Unitats d’obra.
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà
l’adequació i conformitat amb el projecte.
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop
finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la
legislació aplicable.
Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir
amb el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret
375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els
controls a realitzar.

LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR.
1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES.
- Excavació:
- Control de moviments de l’excavació.
- Control del material de replè i del grau de compactat.
- Gestió de l’aigua:
- Control del nivell freàtic.
- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics.
- Millora o reforç del terreny:
- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora.
- Ancoratges al terreny:
- Segons norma UNE EN 1537:2001
2. SUBSISTEMA SOTA-RASSANT FONAMENTS.
2.1.- DADES PREVIES I DE MATERIALS.
- Estudi geotècnic.
- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o
d’agressivitat potencial.
- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies segons
DB SE C “Seguridad Estructural Cimientos”.
- Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C
Seguridad Estructural Cimientos”. (Veure apartat 3)
- Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3)
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3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE.
3.1 CONTROL DE MATERIALS
Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de
Ciments, els Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars:
- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Altres components (abans de l’inici de l’obra)
o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat)
o Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la
Generalitat)
o Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars:
- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)
Assaigs de control del formigó:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Modalitat 1: Control a nivell reduït
- Modalitat 2: Control al 100 %
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó
- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els
articles 72º i 75º i en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars).
-

Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

Control de qualitat de l’acer:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Control a nivell reduït:
- Només per armadures passives.
- Control a nivell normal:
- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives.
- És l’únic vàlid per a formigó pretesat.
- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de
l’acer han de ser coneguts abans de formigonar.
- Comprovació de soldabilitat:
- En el cas d’existir empalmes per soldadura
Altres controls:
- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades.
- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat.
- Control dels equips de tesat.
- Control dels productes d’injecció.
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3.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ
Nivells del control de l’execució:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

-

Control d’execució a nivell reduït:
- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra.
Control de recepció a nivell normal:
- Existència de control extern.
- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra.
Control d’execució a nivell intens:
- Sistema de qualitat propi del constructor.
- Existència de control extern.
- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra.

Fixació de toleràncies d’execució.
Altres controls:
- Control del tesat de les armadures actives.
- Control d’execució de la injecció.
- Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres
assaigs no destructius)

4. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de la Generalitat)
Control de la qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada.
Control de qualitat dels materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Certificat de qualitat de biguetes, entrebigat i del conjunt del sistema.

Recepció de materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

-

Control de la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la
comprovació de l’albarà.
Comprovació de l’autorització d’ús per cada sistema de sostre.
Es sol·licitarà, per cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant que
justifiqui l’autorització d’ús. No caldrà fer aquesta comprovació si el sistema de sostre
te un distintiu de qualitat oficialment reconegut.
Control del gravat del codi d’identificació de cada bigueta.
Control del bon estat aparent de les peces d’entrebigat.
Verificacions de les característiques geomètriques reflectides en l’autorització d’ús.
Comprovació de la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat.
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Control de qualitat de muntatge i execució:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Control de l’apuntalament
Control de col·locació de les biguetes i revoltons
Control de la col·locació de les armadures
Control de l’abocat, compactació i curat del formigó
Control del desapuntalament

Control de qualitat de l’obra acabada
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Control de nivells i replanteig
Control de fletxes, contrafletxes i toleràncies.

5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A.
Control de la qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada.
Control de qualitat dels materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Certificat de qualitat del material.
Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques
no avalades pel certificat de qualitat.
Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi
reconegut per materials singulars.

Control de qualitat de la fabricació:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

-

Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha
d’incloure:
- Memòria de fabricació
- Plànols de taller
- Pla de punts d’inspecció
Control de qualitat de la fabricació:
- Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades
- Qualificació del personal
- Sistema de traçat adient

Control de qualitat de muntatge:
- Control de qualitat de la documentació de muntatge:
- Memòria de muntatge
- Plans de muntatge
- Pla de punts d’inspecció
- Control de qualitat del muntatge
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6. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA
Recepció de materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

-

Peces:
- Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II)
de las peces.
Sorres
Ciments i cal
Morters secs preparats i formigons preparats
Comprovació de dosificació y resistència

Control de fàbrica:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Tres categories d’execució:
- Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb assaigs
previs i control diari d’execució.
- Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb
certificació d’especificacions i control diari d’execució.
- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B.

Morters i formigons de replè
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Control de dosificació, barreja i posada en obra

Armadura:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Control de recepció i posada en obra

Protecció de fàbriques en execució:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Protecció contra danys físics
Protecció de la coronació
Manteniment de la humitat
Protecció contra gelades
Trava temporal
Limitació de l’alçada d’execució per dia

7. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FUSTA
Subministrament i recepció dels productes:
- Identificació del subministrament amb caràcter general:
- Nom i adreça de l’empresa subministradora i del taller de serrat o fàbrica.
- Data i quantitat del subministra
- Certificat d’origen i distintiu de qualitat del producte
- Identificació del subministra amb caràcter específic:
- Fusta serrada:
a) Espècie botànica i classe resistent.
b) Dimensions nominals
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-

-

-

-

-

c) Contingut d’humitat
Tauler:
a) Tipus de tauler estructural.
b) Dimensions nominals
Element estructural de fusta encolada:
a) Tipus d’element estructural i classe resistent
b) Dimensions nominals
c) Marcat
Elements realitzats a taller:
a) Tipus d’element estructural i declaració de capacitat portant, indicant
condicions de recolzament
b) Dimensions nominals
Fusta i productes de la fusta tractats amb elements protectors:
a) Certificat del tractament aplicat, espècie de la fusta, protector emprat i núm. de
registre, mètode d’aplicació, categoria del risc cobert, data del tractament,
precaucions en front a mecanitzacions posteriors i informacions
complementàries.
Elements mecànics de fixació:
a) Tipus de fixació
b) Resistència a tracció de l’acer
c) Protecció front a la corrosió
d) Dimensions nominals
e) Declaració de valors característics de resistència a l’aixafament i moment
plàstic per a unions fusta-fusta, fusta-tauler i fusta-acer.

Control de recepció en obra:
- Comprovacions amb caràcter general:
- Aspecte general del subministrament
- Identificació del producte
- Comprovacions amb caràcter específic:
- Fusta serrada
a) Espècie botànica
b) Classe resistent
c) Toleràncies en les dimensions
d) Contingut d’humitat
- Taulers:
a) Propietats de resistència, rigidesa y densitat
b) Toleràncies en les dimensions
- Elements estructurals de fusta laminada encolada:
a) Classe resistent
b) Toleràncies en les dimensions
- Altres elements estructurals realitzats en taller:
a) Tipus
b) Propietats
c) Toleràncies dimensionals
d) Planeïtat
e) Contrafletxes
- Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectors:
a) Certificació del tractament
- Elements mecànics de fixació:
a) Certificació del material
b) Tractament de protecció
- Criteri de no acceptació del producte
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8. TANCAMENTS I PARTICIONS
Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada.
Subministra i recepció de productes:
- Es comprovarà la existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució d’acord amb les especificacions de projecte.
- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució
dels possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments.
- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts
singulars)
- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor.
- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua.
9. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS
Control de qualitat de la documentació del projecte:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant
de manera expressa el compliment del “Documento Básico DB SI Seguridad en Caso
de Incendio”.

Subministra i recepció de productes:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Es comprovarà la existència de marcat CE.
Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el que es recull
en el “REAL DECRETO 312/2005”, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació
dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves
propietats de reacció i de resistència front al foc.

Control d’execució en obra:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Verificació de les dades de la central de detecció d’incendis.
Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la instal·lació, així
com la seva ubicació i muntatge.
Comprovar instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i
subjecció.
Verificar la xarxa de canonades d’alimentació als equips de manega i sprinklers:
característiques i muntatge.
Comprovar equips de manegues i sprinklers: característiques, ubicació y muntatge.
Prova hidràulica de la xarxa de manegues i sprinklers.
Prova de funcionament dels detectors i de la central.
Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central.

9

10. SUBSISTEMES D’AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS
(Decret 375/88 de la Generalitat)
Subministrament i recepció de productes:
- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors.
- Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la
garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes
exigides pel CTE.
- Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves
característiques dimensionals i la seva densitat aparent.
Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1.
- L’element haurà d’anar protegit.
- Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic.
- Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués.
11. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT
Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada.
Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà l’existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1
“Protección frente a la Humedad”.
- Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta.
12. SUBSISTEMA
CALEFACCIÓ

DE

CONTROL

AMBIENTAL.

INSTAL·LACIONS

TÈRMIQUES

DE

Control de qualitat de la documentació del projecte:
-

El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada, justificant de manera
expressa el compliment del “Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE)”.

Subministra i recepció de productes:
-

Es comprovarà la existència de marcat CE.

Control d’execució en obra:
-

Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions.
Característiques i muntatge dels conductes d’evacuació de fums.
Característiques i muntatge de les calderes.
Característiques i muntatge dels terminals.
Característiques i muntatge dels termòstats.
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-

Proves parcials d’estanqueïtat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, al
menys, en 4 hores.
Prova final d’estanqueïtat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de
fontaneria). La pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores.

13. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ
Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució de climatització aportada.
Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà la existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Replanteig i ubicació de maquines.
- Replanteig i traçat de canonades i conductes.
- Verificar característiques de maquines climatitzadores, fan-coils i refredadores.
- Comprovar muntatge de canonades i conductes, així com alineació i distància entre
suports.
- Verificar característiques i muntatge dels elements de control.
- Proves de pressió hidràulica.
- Aïllament en canonades, comprovació de gruixos i característiques del material
d’aïllament.
- Prova de xarxes de desguàs de climatitzadors i fan-coils.
- Connexió a quadres elèctrics.
- Proves de funcionament (hidràulica i aire).
- Proves de funcionament elèctric.
14. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA
Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.
Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà l’existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa
- Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules.
- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes.
- Proves de les instal·lacions:
- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha
variar en, al menys, 4 hores.
- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha
variar en, al menys, 4 hores.
- Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària:
a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua
b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes
estimades en funcionament simultani.
c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament.
d) Mesura de temperatures a la xarxa.
e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la
seva sortida i en les aixetes.
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-

Identificació d’aparells sanitaris i aixetes.
Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió).
Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes i el
funcionament dels desguassos).
Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores.

15. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE GAS
Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució de gas aportada.
Subministra i recepció de productes:
- Es comprovarà la existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a las especificacions de projecte.
- Canonada d’escomesa a l’armari de regulació (diàmetre i estanqueïtat).
- Passos de murs y forjats (col·locació de passatubs i vaines).
- Verificació de l’armari de comptadores (dimensiones, ventilació, etc.).
- Distribució interior canonada.
- Distribució exterior canonada.
- Vàlvules i característiques de muntatge.
- Prova d’estanqueïtat i resistència mecànica.
16. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT
Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d’evacuació d’aigües
residuals.
Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà la existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució de acord a las especificacions de projecte.
- Comprovació de vàlvules de desguàs.
- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics.
- Comprovació de muntatge de canals i embornals.
- Comprovació del pendent dels canals.
- Verificar execució de xarxes de petita evacuació.
- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació.
- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous).
- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control.
- Prova estanqueïtat parcial.
- Prova d’estanquitat total.
- Prova amb aigua.
- Prova amb aire.
- Prova amb fum.
17. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS.
Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada.
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Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà l’existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació.
- Comprovació de muntatge de conductes i reixes.
- Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes.
- Prova de mesura d’aire.
- Proves afegides a realitzar en el sistema d’extracció de garatges:
- Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de extracció dels garatges.
- Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum.
- Proves i posada en marxa (manual i automàtica).
18. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera
expressa el compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les
Instruccions Tècniques Complementàries.
Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà l’existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments,
terres, etc.
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i
suports.
- Situació de punts i mecanismes.
- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada.
- Subjecció de cables i senyalització de circuits.
- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i
potència).
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament)
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades.
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades.
- Quadres generals:
- Aspecte exterior i interior.
- Dimensions.
- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics,
diferencials, relès, etc.)
- Fixació d’elements i connexionat.
- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions.
- Conexionat de circuits exteriors a quadres.
- Proves de funcionament:
- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra.
- Comprovació d’automàtics.
- Encès de l’enllumenat.
- Circuit de força.
- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida.
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19. SUBSISTEMA D’ENERGIES RENOVABLES. INSTAL·LACIONS DE A.C.S. AMB PANNELLS
SOLARS
Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució de generació de aigua calent sanitària (ACS)
amb pannells solars.
Subministra i recepció de productes:
- Es comprovarà la existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució de acord a las especificacions de projecte.
- La instal·lació s’ajustarà al que es descriu en la “Sección HE 4 Contribución Solar
Mínima de Agua Caliente Sanitaria”.
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DOCUMENTACIÓ DE PLA DE CONTROL.
CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ.

1

DOCUMENT 1.
CONDICIONS I MESURES PER A L’OBTENCIÓ DE LES
QUALITATS
DELS
MATERIALS
I
DELS
PROCESSOS
CONSTRUCTIUS.

2

INTRODUCCIÓ I MARC LEGAL.
El present escrit té com a finalitat inicial determinar els criteris per desenvolupar el pla de Control
dels materials, equips i productes que estableix el CTE .
El CTE determina quins marcatges, segells i certificacions són admissibles pels productes, equips i
sistemes constructius de l’edificació en general.
En determinats casos els DB estableixen les característiques tècniques de productes, equips i
sistemes que s’incorporin en els edificis, sense perjudici del Marcat CE que els hi sigui aplicable
d’acord amb les corresponents Directives Europees.
Les marques, segells, certificacions de conformitat o d’altres distintius de qualitat voluntaris que
facilitin el compliment de les exigències bàsiques del CTE, podran ser reconegudes per
l’Administració.
També es podran reconèixer les certificacions de conformitat de les prestacions finals dels edificis,
les certificacions de conformitat que tinguin els agents que intervenen en la execució de les obres,
les certificacions mediambientals que considerin l’anàlisi del cicle de vida dels productes, altres
avaluacions mediambientals d’edificis i altres certificacions que facilitin el compliment del CTE.
També es consideraran conformes amb el CTE els productes, equips i sistemes innovadors que
demostrin el compliment de les exigències bàsiques del CTE.
Els articles que marquen les directrius són els següents:
Article 6è: “Pla de Control”. Condicions de Projecte”
Article 7è: “Condicions en la Execució de les Obres”.
Part I del CTE, Annex II: “Documentació del Seguiment de l’Obra”
segons el Reial Decret 317/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el “Código Técnico de la
Edificación” (CTE).
A tal efecte, l’actuació de la Direcció Facultativa s’ajustarà al que es disposa en la relació de
disposicions i articles que s’adjunta tot seguit i que conforma el present document.

3

MARCAT I SEGELLS DE QUALITAT DELS PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ
VERIFICACIÓ DEL SISTEMA DE “MARCAT CE”
La LOE atribueix la responsabilitat sobre la verificació de la recepció en obra dels productes de
construcció al Director de la Execució de la Obra que, mitjançant el corresponent procés de Control
de recepció, ha de resoldre sobre l’acceptació o rebuig del producte. Aquest procés afecta, també,
als fabricants de productes i als constructors (i per tant als Cap d’Obra).
Els productes de construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del
seu ús previst, portaran un marcat CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes
de 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o d’altres Directives Europees que els siguin
d’aplicació. Això significa que l’habitual procés de Control de la recepció de materials s’ha afectat i
s’estableixen unes noves regles per les condicions que han de complir els productes de
construcció a través del marcat CE.
El CTE, en les seves disposicions generals, determina quins marcatges, segells i certificacions són
admissibles pels productes, equips i sistemes a emprar en qualsevol edifici.
El terme producte de construcció es defineix com a qualsevol producte fabricat per a la seva
incorporació, amb caràcter permanent, a les obres d’edificació i enginyeria civil que tinguin
incidència en els següents requisits essencials:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Resistència mecànica i estabilitat.
Seguretat en cas d’incendi.
Higiene, salut i medi ambient.
Seguretat d’utilització.
Protecció en en front del soroll.
Estalvi d’energia i aïllament tèrmic.

El marcat CE d’un producte de construcció indica:
•
•

Que el producte compleix amb unes determinades especificacions tècniques relacionades
amb els requisits essencials contingudes en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guies
DITE (Guies pel Document d’Idoneïtat Tècnica Europea).
Que se ha complert el sistema d’avaluació de la conformitat establert per la corresponent
Decisió de la Comissió Europea (aquests sistemes d’avaluació es classifiquen en els graus
1+, 1, 2+, 2, 3 i 4, i en cada un d’ells s’especifiquen els Controls que s’han de realitzar al
producte pel fabricant i/o per un organisme notificat).

El fabricant (o el seu representant autoritzat) serà el responsable de la seva fixació i la
Administració competent en matèria d’indústria la qual vigili per la correcta utilització del marcat CE.
És obligació del Director d’Execució de l’Obra verificar si els productes que entren en l’obra estan
afectats pel compliment del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions
establertes en el Reial Decret 1630/1992.
La verificació del sistema del marcat CE en un producte de construcció es pot resumir en els
següents passos:
•

•
•

Comprovar si el producte ha de tenir el “marcat CE” en funció que s’hagi publicat en el
BOE la norma transposició de la norma harmonitzada (UNE-EN) o Guia DITE per ell, que
la data d’aplicabilitat hagi entrat en vigor i que el termini de coexistència amb la
corresponent norma nacional hagi expirat.
La existència del marcat CE pròpiament dit.
La existència de la documentació addicional que procedeixi.
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1. Comprovació de la obligatorietat del marcat CE
Aquesta comprovació es pot realitzar en la pàgina web del “Ministerio de Industria, Turismo i
Comercio”, entrant en “Legislación sobre Seguridad Industrial”, a continuació en “Directivas ” i, per
últim, en “Productes de construcció”
(http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcit/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE)
En la taula a la que es fa referència al final de la present nota (i que s’anirà actualitzant en funció
de la publicació del BOE) es resumeixen les diferents famílies de productes de construcció,
agrupades per capítols, afectades pel sistema de marcat CE, incloent:
•
•
•

•
•

La referència i títol de les normes UNE-EN i Guies DITE.
La data d’aplicació voluntària del marcat CE i inici del termini de coexistència amb la norma
nacional corresponent (FAV).
La data de la fi del termini de coexistència a partir del qual s’ha de retirar la norma nacional
corresponent i exigir el marcat CE al producte (FEM). Durant el termini de coexistència els
fabricants poden aplicar segons ells creguin convenient la reglamentació nacional existent
o la de la nova redacció sorgida.
El sistema d’avaluació de la conformitat establert, podent aparèixer varis sistemes per un
mateix producte en funció de l’ús a que es destini, havent-se de consultar en aquest cas la
norma EN o Guia DITE corresponent (SEC).
La data de publicació en el “Boletín Oficial del Estado” (BOE).

2. El marcat CE
El marcat CE es materialitza mitjançant el símbol “CE” acompanyat d’una informació
complementària.
El fabricant ha de tenir cura que el marcat CE figuri, per ordre de preferència:
1. En el producte pròpiament dit.
2. En una etiqueta adherida al mateix.
3. En el seu envàs o embalatge.
4. En la documentació comercial que s’adjunta.
Les lletres del símbol CE se realitzaran d’acord amb les especificacions del dibuix adjunt (ha de
tenir una dimensió vertical apreciablement igual que no serà inferior a 5 mil·límetres).

El citat article estableix que, a més a més del símbol “CE”, deuen estar situades, en una de les
quatre possibles localitzacions, una sèrie d’inscripcions complementàries (el contingut específic de
les quals es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per a cada família de productes)
entre les que s’inclouen:
•
•
•

El número d’identificació de l’organisme notificat (quan procedeixi).
El nom comercial o la marca distintiva del fabricant.
L’adreça del fabricant.
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•
•
•
•
•
•

El nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica.
Les dues darreres xifres de l’any en el que s’ha estampat el marcat en el producte.
El número del certificat CE de conformitat (quan procedeix)
El número de la norma harmonitzada (i en cas de veure’s afectada per vàries els números
de totes elles).
La designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada.
Informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent a les
especificacions tècniques (que en el cas de productes no tradicionals haurà de buscar-se
en el DITE corresponent, per la qual cosa s’ha d’incloure el número de DITE del producte
en las inscripcions complementàries)

Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen per que tenir un format, tipus de lletra,
color o composició especial havent d’incloure, únicament, les característiques ressenyades
anteriorment pel símbol.

Dins de les característiques del producte podrem trobar que alguna d’elles presenti les lletres NPD
(no performance determined) que signifiquen prestació sense definir o ús final no definit.
La opció NPD és una classe que pot ser considerada si al menys un estat membre no te requisits
legals per a una determinada característica i el fabricant no vol facilitar el valor d’aquesta
característica.
En el cas de producte via DITE és important comprovar, no només la existència del DITE pel
producte, sinó el seu termini de validesa i recordar que el marcat CE acredita la presència del DITE
i la avaluació de conformitat associada.
3. La documentació addicional
A més del marcat CE pròpiament dit, en l’acte de la recepció el producte ha de tenir una
documentació addicional presentada, al menys, en una llengua oficial de l’Estat. Quan al producte li
siguin aplicables altres directives, la informació que acompanya al marcat CE ha de registrar
clarament les directives que li han estat aplicades.
Aquesta documentació depèn del sistema d’avaluació de la conformitat assignat al producte i pot
consistir en un o varis dels següents tipus d’escrits:
•
•

Declaració CE de conformitat: Document emès pel fabricant, necessari per tots els
productes sigui quin sigui el sistema d’avaluació assignat.
Informe d’assaig inicial del tipus: Document emès per un Laboratori notificat, necessari pels
productes amb sistema d’avaluació 3.
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•
•

Certificat de Control de producció en fàbrica: Document emès per un organisme
d’inspecció notificat, necessari pels productes amb sistema d’avaluació 2 i 2+.
Certificat CE de conformitat: Document emès per un organisme de certificació notificat,
necessari pels productes amb sistema d’avaluació 1 i 1+.

Encara que el procés preveu la retirada de la norma nacional corresponent un cop que s’hagi
exhaurit el termini de coexistència, s’ha de tenir en compte que la verificació del marcat CE no
eximeix de la comprovació d’aquelles especificacions tècniques que estiguin contemplades en la
normativa vigent mentre no es produeixi la seva anul·lació expressa.
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PROCEDIMENT PEL CONTROL DE RECEPCIÓ DELS MATERIALS ALS QUÈ NO ELS HI ÉS
EXIGIBLE EL SISTEMA DE “MARCAT CE”
A continuació es detalla el procediment a realitzar pel Control de recepció dels materials de
construcció als que no els hi és exigible el sistema de marcat CE (tant per no existir encara UNEEN o Guia DITE per aquest producte com, existint aquestes, per estar dins del termini de
coexistència).
En aquest cas, el Control de recepció ha de fer-se d’acord amb l’exposat en l’Article 9 del
RD1630/92, podent-se presentar tres casos en funció del país de procedència del producte:
1. Productes nacionals.
2. Productes d’altre estat de la Unió Europea.
3. Productes extracomunitaris.
1. Productes nacionals
D’acord amb l’Art.9.1 del RD 1630/92, aquests han de satisfer les vigents disposicions nacionals. El
compliment de les especificacions tècniques contingudes en elles es pot comprovar mitjançant:
a) La recopilació de les normes tècniques (UNE fonamentalment) que s’estableixen com
obligatòries en els Reglaments, Normes Bàsiques, Plecs, Instruccions, Ordres
d’homologació, etc., emeses principalment pels Ministeris de Foment i de Ciència i
Tecnologia.
b) L’acreditació del seu compliment exigint la documentació que pugui garantir la seva
observància.
c) Donar l’ordre de realització dels assaigs i proves precises en cas que la documentació
aportada no ens hagi estat facilitada o no existeixi.
A més a més, s’han de tenir en compte les especificacions tècniques de caràcter contractual que
es defineixin en els plecs de prescripcions tècniques del projecte en qüestió.
2. Productes que provenen d’un país comunitari
En aquest cas, l’Art.9.2 del RD 1630/92 estableix que els productes (a petició expressa i
individualitzada) seran considerats per la Administració de l’Estat conformes amb les disposicions
espanyoles vigents si:
•
•

Han superat els assaigs i les inspeccions efectuades d’acord amb els mètodes en vigor a
Espanya.
Ho han fet amb mètodes reconeguts com equivalents a Espanya, efectuats per un
organisme autoritzat en l'Estat membre en el que s’hagin fabricat i que hagi estat
comunicat per aquest d’acord als procediments establerts en la Directiva de Productes de
la Construcció.

Aquest reconeixement de l’Administració de l’Estat es fa a traves de la Direcció General competent
mitjançant l’emissió, per a cada producte, del corresponent document, que serà publicat al BOE.
No s’ha d’acceptar el producte si no compleix aquest requisit i es pot remetre el producte al
procediment descrit en el punt 1.
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3. Productes que provenen de un país extracomunitari
L’Art.9.3 del RD 1630/92 estableix que aquests productes podran importar-se, comercialitzar-se i
utilitzar-se dins el territori espanyol si satisfan les disposicions nacionals, fins que les
especificacions tècniques europees corresponents disposis un altre cosa; és a dir, el procediment
analitzat en el punt 1.
Documents acreditatius
Es relacionen a continuació els possibles documents acreditatius (i les seves característiques més
notables) que es poden rebre al sol·licitar l’acreditació del compliment de les especificacions
tècniques del producte en qüestió.
La validesa, la idoneïtat i l’ordre de prelació d’aquests documents estarà detallada en les fitxes
específiques de cada producte.
•

Marca / Certificat de conformitat a Norma:
- És un document expedit per un organisme de certificació acreditat per l’Empresa
Nacional d’Acreditació (ENAC) que afirma que el producte satisfà una(es)
determinada(es) Norma(es) que li són d’aplicació.
- Aquest document presenta grans garanties, ja que la certificació s’efectua
mitjançant un procés de concessió i altre de seguiment (en els que s’inclouen
assaigs del producte en fàbrica i en el mercat) a través dels Comitès Tècnics de
Certificació (CTC) del corresponent organisme de certificació (AENOR, ECA,
LGAI...)
- Tant els certificats de producte, com els de concessió del dret a l’ús de la marca
tenen una data de concessió i una data de validesa que ha de ser comprovada.

•

Document d’Idoneïtat Tècnica (DIT):
- Els productes no tradicionals o innovadors (pels que no existeix Norma) poden ser
acreditats per aquest tipus de document, on la seva concessió es basa en el
comportament favorable del producte per la utilització prevista en front als requisits
essencials descrivint-se, no només les condicions del material, sinó les de posada
en obra i conservació.
- Com en el cas anterior, aquest tipus de document és un bon aval de les
característiques tècniques del producte.
- A Espanya, l’únic organisme autoritzat per la concessió de DIT, es el “Instituto de
Ciencias de la Construcció Eduardo Torroja” (IETcc) havent-se de, com en el cas
anterior, comprovar la data de validesa del DIT.

•

Certificació de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris (CCRR)
- Document (que substitueix als antics certificats d’homologació de producte i de
tipus) emès pel Ministeri de Ciència i Tecnologia o un organisme de Control, i
publicat en el BOE, en el que es certifica que el producte compleix amb les
especificacions tècniques de caràcter obligatori contingudes en les disposicions
corresponents.
- En molts productes afectats per aquests requisits d’homologació, s’ha regulat,
mitjançant Ordre Ministerial, que la marca o certificat de conformitat AENOR
equival al CCRR.
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•

Autoritzacions d’ús dels forjats:
- Són obligatòries pels fabricants que pretenguin industrialitzar forjats unidireccionals
de formigó armat o presentat, i biguetes o elements resistents armats o pretensats
de formigó, o de ceràmica i formigó que s’utilitzin per la fabricació d’elements
resistents per a pisos i cobertes per la edificació.
- Són concedides per la “Dirección General de Arquitectura i Política de Vivienda
(DGAPV) del Ministerio de la Vivienda”, mitjançant Ordre Ministerial publicada en el
BOE.
- El termini de validesa de la autorització d’ús és de cinc anys prorrogables per
terminis iguals a sol·licitud del peticionari.

•

Segell INCE
- És un distintiu de qualitat voluntari concedit per la DGAPV del “Ministerio de la
Vivienda”, mitjançant Ordre Ministerial, que no suposa, per sí mateix, l’acreditació
de les especificacions tècniques exigibles.
- Significa el reconeixement, exprés i periòdicament comprovat, que el producte
compleix les corresponents disposicions reguladores de concessió del Segell INCE
relatives a la matèria primera de fabricació, els mitjans de fabricació i el Control així
com la qualitat estadística de la producció.
- La seva validesa té una vigència d’un any natural, prorrogable per terminis iguals,
tantes vegades com ho sol·liciti el peticionari, podent-se cancel·lar el dret de l’ús
del Segell INCE quan es comprovi l’incompliment de les condicions que, en el seu
cas, van servir per a la seva concessió.

•

Segell INCE / Marca AENOR
- És un distintiu creat per integrar en la estructura de certificació d’AENOR aquells
productes que ostentaven el Segell INCE i que, a més a més, són objecte de
Norma UNE.
- Ambdós distintius es concedeixen per l’organisme competent, òrgan gestor o CTC
d’AENOR (entitats que tenen la mateixa composició, reunions comunes i mateix
contingut en els seus reglaments tècnics pera la concessió i enretirada).
- Als efectes de Control de recepció d’aquest distintiu és equivalent a la Marca /
Certificat de conformitat a Norma.

•

Certificats d’assaig
- Són documents, emesos per un Laboratori d’Assaig, en el què es certifica que una
mostra determinada d’un producte satisfà unes especificacions tècniques. Aquest
document no és, per tant, indicatiu referent a la qualitat posterior del producte ja
que la producció total no es controla i, per tant, cal mostrar-se cautelós en front a la
seva admissió.
- En primer lloc, cal tenir present l’Article 14.3.b de la LOE, que estableix que
aquests Laboratoris han de justificar la seva capacitat amb la corresponent
acreditació oficial atorgada per la Comunitat Autònoma corresponent. Aquesta
acreditació és requisit imprescindible per que els assaigs i proves que es redactin
siguin vàlids, en el cas que la normativa corresponent exigeixi que es tracti de
laboratoris acreditats.
- En la resta dels casos, en què la normativa d’aplicació no exigeixi l’acreditació
oficial del laboratori, l’acceptació de la capacitat del laboratori resta al judici del
tècnic, recordant que pot servir de referència la relació d’aquests i les seves àrees
d’acreditació que elabora i comprova ENAC
- En tot cas, per a procedir a l’acceptació o rebuig del producte, s’haurà de
comprovar que les especificacions tècniques detallades en el certificat d’assaig
aportat són les exigides per les disposicions vigents i que s’acredita el seu
compliment.
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-

Per últim, es recomana exigir el lliurament d’un certificat del subministrador
assegurant que el material lliurat es correspon amb el del certificat aportat.

•

Certificat del fabricant
- Certificat del propi fabricant on aquest manifesta que el seu producte compleix una
sèrie d’especificacions tècniques.
- Aquests certificats poden estar acompanyats amb un certificat d’assaig dels
descrits en l’apartat anterior; en aquest cas seran valides les citades
recomanacions.
- Aquest tipus de documents no tenen gran validesa real però poden tenir-la a
efectes de responsabilitat legal si, posteriorment, apareix qualsevol problema.

•

Altres distintius i marques de qualitat voluntaris
- Existeixen diversos distintius i marques de qualitat voluntaris, promoguts per
organismes públics o privats, que (com el segell INCE) no suposen, per si
mateixos, l’acreditació de les especificacions tècniques obligatòries.
- Entre els de caràcter públic es troben els promoguts pel Ministeri de Foment
(regulats per la OM 12/12/1977) entre els que es troben, per exemple, el Segell de
conformitat CIETAN per biguetes de formigó, la Marca de qualitat EWAA EURAS
per pel·lícula anòdica sobre alumini i la Marca de qualitat QUALICOAT per
revestiment d’alumini.
- Entre els promoguts per organismes privats es troben diversos tipus de marques
com, per exemple les marques CEN, KEIMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc.

Informació suplementària
•
•
•
•

La relació i àrees dels Organismes de Certificació i Laboratoris d’Assaig acreditats per la
Empresa Nacional d’Acreditació (ENAC) es poden consultar en la pàgina WEB:
www.enac.es.
Les característiques dels DIT i el llistat de productes que posseeixin els citats documents,
concedits per l’IETcc, es poden consultar en la següent pàgina web:
www.ietcc.csic.es/apoio.html
Els segell i concessions vigents (INCE, INCE/AENOR.....) poden consultar-se en
www.miviv.es, en “Normativa”.
La relació de productes certificats pels diferents organismes de certificació poden trobar-se
en les seves pàgines web www.aenor.es , www.lgai.es, etc.
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MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ
1. CIMENTS
Instrucció per la recepció de ciments (RC-03)
Aprovada pel Reial Decret 1797/2003, de 26 de desembre (BOE 16/01/2004).
Deroga la anterior Instrucció RC-97, incorporant la obligació de estar en possessió del
marcat «CE» pels ciments comuns i actualitzant la normativa tècnica amb les novetats
introduïdes durant el termini de vigència de la mateixa.
Fase de recepció de materials de construcció
• Articles 8, 9 i 10. Subministrament i emmagatzematge
• Article 11. Control de recepció
Ciments comuns
Obligatorietat del marcat CE per aquest material (UNE-EN 197-1), aprovada per Resolució
d’1 deFebrer de 2005 (BOE 19/02/2005).
Ciments especials
Obligatorietat del marcat CE pels ciments especials amb molt baix calor de hidratació
(UNE-EN 14216) i ciments d’alt forn de baixa resistència inicial (UNE- EN 197- 4),
aprovades per Resolució d’1 deFebrer de 2005 (BOE 19/02/2005).
Ciments de ram de paleta
Obligatorietat del marcat CE pels ciments de ram de paleta (UNE- EN 413-1, aprovada per
Resolució d’1 de Febrer de 2005 (BOE 19/02/2005).
2. GUIXOS I ESCAIOLES
Plec general de condicions per a la recepció de guixos i escaioles en les obres de
construcció (RY-85)
Aprovat per Ordre Ministerial de 31 de maig de 1985 (BOE 10/06/1985).
Fase de recepció de materials de construcció
• Article 5. Envàs i identificació
• Article 6. Control i recepció
3. MAONS CERÀMICS
Plec general de condicions per a la recepció de maons ceràmics en les obres de
construcció (RL-88)
Aprovat per Ordre Ministerial de 27 de juliol de 1988 (BOE 03/08/1988).
Fase de recepció de materials de construcció
• Article 5. Subministrament i identificació
• Article 6. Control i recepció
• Article 7. Mètodes d’assaig
4. BLOCS DE FORMIGÓ
Plec de prescripcions tècniques generales per a la recepció de blocs de formigó en
les obres de construcció (RB-90)
Aprovat per Ordre Ministerial de 4 de juliol de 1990 (BOE 11/07/1990).
Fase de Recepció de materials de construcció
• Articulo 5. Subministrament i identificació
• Article 6. Recepció
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5. XARXA DE SANEJAMENT
Geotèxtils i productes relacionats. Requisits per a ús en sistemes de drenatge
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13252), aprovada per
Ordre de 29 de novembre de 2001 (BOE 07/12/2001).
Plantes elevadores d’aigües residuals per edificis i instal·lacions. (Kits i vàlvules de
retenció per a instal·lacions que contenen matèries fecals i no fecals.
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 12050), aprovada per
Ordre de 29 de novembre de 2001 (BOE 07/12/2001).
Canonades de fibrociment per a drenatge i sanejament. Passos d’home i cambres
d’inspecció
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 588-2), aprovada per
Resolució de 3 d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).
Juntes elastomèriques de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i drenatge
(de cautxú vulcanitzat, d’elastòmers termoplàstics, de materials cel·lulars de cautxú
vulcanitzat i de poliuretà vulcanitzat).
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 681-1, 2, 3 i 4) aprovada
per Resolució de 16 de gener de 2003 (BOE 06/02/2003).
Canals de drenatge per a zones de circulació per a vehicles i vianants
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1433), aprovada per
Resolució de 12 de juny de 2003 (BOE 11/07/2003).
Potes per a pous de registre encastats
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13101), aprovada per
Resolució de 10 d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).
Vàlvules d’admissió d’aire per a sistemes de drenatge
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 12380), aprovada per
Resolució de 10 d’octubre de 2003. (BOE 31/10/2003)
Tubs i peces complementàries de formigó en massa, formigó armat i formigó amb
fibra d’acer
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1916), aprovada per
Resolució de 14 d’abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Pous de registre i cambres d’inspecció de formigó en massa, formigó armat i
formigó amb fibres d’acer.
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1917), aprovada per
Resolució de 14 d’abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Petites instal·lacions de depuració d’aigües residuals per a poblacions de fins 50
habitants equivalents. Foses sèptiques.
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 12566-1), aprovada per
Resolució d’1 defebrer de 2005 (BOE 19/02/2005).
Escales fixes per a Pous de registre.
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 14396), aprovada per
Resolució d’1 defebrer de 2005 (BOE 19/02/2005).
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6. FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURES
Sistemes i Kits d’encofrat perdut no portant de blocs foradats, pannells de materials
aïllants o a vegades de formigó
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (Guia DITE Nº 009), aprovada per
Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Geotèxtils i productes relacionats. Requisits per a ús en moviments de terres,
fonamentacions i estructures de construcció
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13251), aprovada per
Ordre de 29 de novembre de 2001 (BOE 07/12/2001).
Ancoratges metàl·lics per a formigó
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, aprovats per Resolució de 26 de
novembre de 2002 (BOE 19/12/2002) i Resolució d’1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005).
• Ancoratges metàl·lics per a formigó. Guia DITE Nº 001–1 ,2, 3 i 4.
• Ancoratges metàl·lics per a formigó. Ancoratges químics. Guia DITE Nº 001-5.
Recolzaments estructurals
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes , aprovada per Resolució d’1 defebrer
de 2005 (BOE 19/02/2005).
• Recolzaments de PTFE cilíndrics i esfèrics. UNE-EN 1337-7.
• Recolzaments de rodet. UNE-EN 1337- 4.
• Recolzaments oscil·lants. UNE-EN 1337-6.
Additius per a formigons i pastes
Obligatorietat del marcat CE pels productes relacionats, aprovada per Resolució de 6 de
maig de 2002 i Resolució de 9 de novembre de 2005 (BOE 30/05/2002 i 01/12/2005).
• Additius per a formigons i pastes. UNE-EN 934-2
• Additius per a formigons i pastes. Additius per a pastes per a cables de pretensat.
UNE-EN 934-4
Lligants de soleres contínues de magnesita. Magnesita càustica i de clorur de
magnesi
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 14016-1), aprovada per
Resolució d’1 defebrer de 2005 (BOE 19/02/2005).
Àrids per a formigons, morters i lletades
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 14
de gener de 2004 (BOE 11/02/2004).
• Àrids per a formigó. UNE-EN 12620.
• Àrids lleugers per a formigons, morters i lletades. UNE-EN 13055-1.
• Àrids per a morters. UNE-EN 13139.
Bigues i pilars compostos a base de fusta
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 013;
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Kits de posttensat compost a base de fusta
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE EN 523), aprovada per
Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Beines de fleixos d’acer per a tendons de pretensat
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes , d’acord amb la Guia DITE nº 011;
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
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7. RAM DE PALETA
Cales per a la construcció
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 459-1), aprovada per
Resolució de 3 d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).
Panells de guix
Obligatorietat del marcat CE pels productes relacionats, aprovada per Resolució de 6 de
maig de 2002 (BOE 30/05/2002) i Resolució de 9 de Novembre de 2005 (BOE
01712/2005).
• Pannells de guix. UNE-EN 12859.
• Adhesius a base de guix per a Pannells de guix. UNE-EN 12860.
Xemeneies
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13502), aprovada per
Resolució de 14 d’abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE
16/07/2004) i Resolució d’1 defebrer de 2005 (BOE 19/02/2005).
• Terminals dels conductes de fums argilosos / ceràmics. UNE-EN 13502.
• Conductes de fums d’argila cuita. UNE -EN 1457.
• Components. Elements de paret exterior de formigó. UNE- EN 12446
• Components. Parets interiors de formigó. UNE- EN 1857
• Components. Conductes de fum de blocs de formigó. UNE-EN 1858
• Requisits per a Xemeneies metàl·liques. UNE-EN 1856-1
Kits d’envans interiors (sense capacitat portant)
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 003;
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Especificacions d’elements auxiliars per a fàbriques d’obra
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 28 de
juny de 2004 (BOE 16/07/2004).
• Tirants, fleixos de tensió, abraçadores i escaires. UNE-EN 845-1.
• Llindes. UNE-EN 845-2.
• Reforç de junt horitzontal de malla d’acer. UNE- EN 845-3.
Especificacions per a morters de ram de paleta
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 28 de
juny de 2004 (BOE 16/07/2004).
• Morters per a arrebossats i lliscats. UNE-EN 998-1.
• Morters per a ram de paleta. UNE-EN 998-2.
8. AILLAMENTS TÈRMICS
Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en la edificació
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 12
de juny de 2003 (BOE 11/07/2003) i modificació per Resolució d’1 de febrer de 2005
(BOE19/02/2005).
• Productes manufacturats de llana mineral (MW). UNE-EN 13162
• Productes manufacturats de poliestiré expandit (EPS). UNE-EN 13163
• Productes manufacturats de poliestiré extruït (XPS). UNE-EN 13164
• Productes manufacturats de escuma rígida de poliuretà (PUR). UNE-EN 13165
• Productes manufacturats de escuma fenòlica (PF). UNE-EN 13166
• Productes manufacturats de vidre cel·lular (CG). UNE-EN 13167
• Productes manufacturats de llana de fusta (WW). UNE-EN 13168

15

•
•
•

Productes manufacturats de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169
Productes manufacturats de suro expandit (ICB). UNE-EN 13170
Productes manufacturats de fibra de fusta (WF). UNE-EN 13171

Sistemes i kits compostos per l’aïllament tèrmic exterior amb arrebossat
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 004;
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Ancoratges de plàstic per a fixació de Sistemes i kits compostos per a el aïllament
tèrmic exterior amb arrebossat
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes , d’acord amb la Guia DITE nº 01;
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
9. IMPERMEABILITZACIONS
Sistemes d’impermeabilització de cobertes aplicats en forma líquida
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 005;
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Sistemes d’impermeabilització de cobertes amb membranes flexibles fixades
mecànicament
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 006;
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
10. REVESTIMIENTS
Materials de pedra natural per a ús com paviment
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 3
d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).
• Rajoles. UNE-EN 1341
• Llambordí. UNE-EN 1342
• Vorades (Bordillos). UNE-EN 1343
Llambordins d’argila cuita
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1344) aprovada per
Resolució de 14 d’abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Adhesius per a rajoles ceràmiques
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 12004) aprovada per
Resolució de 16 de gener (BOE 06/02/2003).
Llambordins de formigó
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1338) aprovada per
Resolució de 14 de gener de 2004 (BOE 11/02/2004).
Rajoles prefabricades de formigó
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1339) aprovada per
Resolució de 14 de gener de 2004 (BOE 11/02/2004).
Materials per a soleres continues i soleres. Pastes autonivellants
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13813) aprovada per
Resolució de 14 d’abril de 2003 (BOE 28/04/2003)
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Sostres penjats
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13964) aprovada per
Resolució d’1 defebrer de 2004 (BOE 19/02/2004).
Rajoles ceràmiques
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 14411) aprovada per
Resolució d’1 de febrer de 2004 (BOE 19/02/2004).
11. FUSTERIA, MANYERIA I VIDRIERIA
Dispositius per a sortides d’emergència
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 6 de
maig de 2002 (BOE 30/05/2002).
• Dispositius d’emergència accionats per una manilla o un polsador per a sortides de
socors. UNE-EN 179
• Dispositius antipànic per a sortides de emergència activats per una barra horitzontal.
UNE-EN 1125
Ferramentes per a la edificació
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 14
d’abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolució de 3 d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) i
ampliat en Resolució d’1 defebrer de 2005 (BOE 19/02/2005).
• Dispositius de tanca controlada de portes. UNE-EN 1154.
• Dispositius de retenció electromagnètica per a portes batents. UNE-EN
1155.
• Dispositius de coordinació de portes. UNE-EN 1158.
• Frontisses d’un sol eix. UNE-EN 1935.
• Panys i pestells. UNE -EN 12209.
Taulers derivats de la fusta per a la seva utilització en la construcció
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13986) aprovada per
Resolució de 14 d’abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Sistemes d’envidrament segellant estructural
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 26
de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
• Vidre. Guia DITE nº 002-1
• Alumini. Guia DITE nº 002-2
• Perfils amb trencament de pont tèrmic. Guia DITE nº 002-3

Portes industrials, comercials, de garatge i portons
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13241-1) aprovada per
Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004).
Tendals
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13561) aprovada per
Resolució d’1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005).
Façanes lleugeres
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13830) aprovada per
Resolució d’1 defebrer de 2005 (BOE 19/02/2005).
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12. PREFABRICATS
Productes prefabricats de formigó. Elements per a tanques
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 6 de
maig de 2002 (BOE 30/05/2002) i ampliades per Resolució d’1 defebrer de 2005 (BOE
19/02/2005)
• Elements per a tanques. UNE-EN 12839.
• Mastelers (mastiles) i pals (postes). UNE-EN 12843.
Components prefabricats de formigó armat d’àrids lleugers d’estructura oberta
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1520), aprovada per
Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004).
Kits de construcció d’edificis prefabricats d’estructura de fusta
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 007;
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Escales prefabricades (kits)
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 008;
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Kits de construcció d’edificis prefabricats d’estructura de troncs
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 012;
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Vores (Bordillos) prefabricats de formigó
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes
Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004)

(UNE-EN 1340), aprovada per

13. INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
Juntes elastomèriques de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i drenatge
(de cautxú vulcanitzat, de elastòmers termoplàstics, de materials cel·lulars de cautxú
vulcanitzat i de poliuretà vulcanitzat)
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 681-1, 2, 3 i 4), aprovada
per Resolució de 16 de gener de 2003 (BOE 06/02/2003).
Dispositius antiinundació en edificis
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13564), aprovada per
Resolució de 14 d’abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Aigüera de cuina
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13310), aprovada per
Resolució de 9 de novembre de 2005 (BOE 01/12/2005).
WC i conjunts de WC amb sifó incorporat
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 997), aprovada per
Resolució d’1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005).
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14. INSTAL·LACIONS ELÉCTRIQUES
Columnes i bàculs d’enllumenat
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 10
d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) i ampliada per Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE
16/07/2004)
• Acer. UNE-EN 40- 5.
• Alumini. UNE-EN 40-6
• Barreja de polímers compostos reforçats amb fibra. UNE-EN 40-7
15. INSTAL·LACIONS DE GAS
Juntes elastomèriques emprades en tubs i accessoris per a transport de gasos i
fluids hidrocarbonats
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 682) aprovada per
Resolució de 3 d’octubre de 2002 (BOE 31/10/2002)
Sistemes de detecció de fuites
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes
Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004)

(UNE-EN 682) aprovada per

16. INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ, CLIMATIZACIÓ I VENTILACIÓ
Sistemes de control de fums i calor
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 28 de
juny de 2004 (BOE 16/07/2004)
• Airejadors naturals d’extracció de fums i calor. UNE-EN12101- 2.
• Airejadors extractors de fums i calor. UNE-ENE-12101-3.
Pannells radiants muntats en el sostre alimentats amb aigua a una temperatura
inferior a 120ºC
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 14037-1) aprovada per
Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004).
Radiadors i convectors
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes
Resolució d’1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005)

(UNE-EN 442-1) aprovada per

17. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Instal·lacions fixes d’extinció d’incendis. Sistemes equipats amb mànegues.
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 3
d’octubre de 2002 (BOE 31/10/2002).
• Boques d’incendi equipades amb manegues semirígides. UNE-EN 671-1
• Boques d’incendi equipades amb manegues planes. UNE-EN 671-2
Sistemes fixes d’extinció d’incendis. Components per a Sistemes d’extinció
mitjançant agents gasosos
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 3
d’octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada per Resolució de 28 de Juny de 2004
(BOE16/07/2004) i modificada per Resolució de 9 de Novembre de 2005(BOE 01/12/2005).
• Vàlvules direccionals de alta i baixa pressió i els seus actuadors per a Sistemes de
CO2. UNE-EN 12094-5.
• Dispositius no elèctrics d’avortament per a Sistemes de CO2. UNE-EN 12094-6
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Difusors per a Sistemes de CO2. UNE-EN 12094-7
Vàlvules de retenció i vàlvules antiretorn. UNE-EN 12094-13
Requisits i mètodes d’assaig pel Dispositius manuals d’inici i aturada. UNE-EN-120943.
Requisits i mètodes d’assaig per a detectors especials d’incendis. UNEEN-12094-9.
Requisits i mètodes d’assaig per a Dispositius de passatge. UNE-EN-12094- 11.
Requisits i mètodes d’assaig per a Dispositius pneumàtics d’alarma. UNEEN- 12094-12

Sistemes d’extinció d’incendis. Sistemes d’extinció per pols
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 12416-1 i 2) aprovada per
Resolució de 3 d’octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) i modificada per Resolució de 9 de
Novembre de 2005 (BOE 01/12/2005).
Sistemes fixes de lluita contra incendis. Sistemes de ruixadors i aigua polvoritzada.
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 3
d’octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliades i modificades per Resolucions del 14
d’abril de 2003(BOE 28/04/2003), 28 de juny de juny de 2004(BOE 16/07/2004) i 19 de
febrer de 2005(BOE 19/02/2005).
• Ruixados automàtics. UNE-EN 12259-1
• Conjunts de vàlvula d’alarma de canonada mullada i cambres de retard. UNEEN
12259-2
• Conjunt de vàlvula d’alarma de canonada seca. UNE-EN 12259-3
• Alarmes hidropneumàtiques. UNE-EN-12259-4
• Components per a Sistemes de ruixadors i aigua polvoritzada. Detectors de flux
d’aigua. UNE-EN-12259-5
Sistemes de detecció i alarma d’incendis.
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 14 d’abril
de 2003 (BOE 28/04/2003), ampliada per Resolució del 10 d’octubre de 2003 (BOE
31/10/2003).
• Dispositius d’alarma d’incendis - Dispositius acústics. UNE-EN 54-3.
• Equips de Subministrament d’alimentació. UNE-EN 54-4.
• Detectors de calor. Detectors puntuals. UNE-EN 54-5.
• Detectors de fum. Detectors puntuals que funcionen segons el principi de llum difosa,
llum tramesa o per ionització. UNE-EN-54-7.
• Detectors de fum. Detectors lineals que utilitzen un feix òptic de llum. UNEEN-54-12.
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ELEMENTS COSTRUCTIUS
1. FORMIGÓ ARMAT I PRETENSAT
Instrucció de Formigó Estructural (EHE)
Aprovada per Reial Decret 2661/1998 d’ 11 de desembre. (BOE 13/01/1998)
Fase de projecte
• Article 4. Documents del Projecte
Fase de Recepció de materials de construcció
• Article 1.1. Certificació i distintius
• Article 81. Control dels Components del formigó
• Article 82. Control de la qualitat del formigó
• Article 83. Control de la consistència del formigó
• Article 84. Control de la resistència del formigó
• Article 85. Control de las especificacions relatives a la durabilitat del formigó
• Article 86. Assaigs previs del formigó
• Article 87. Assaigs característics del formigó
• Article 88. Assaigs de Control del formigó
• Article 90. Control de la qualitat de l’acer
• Article 91. Control de Dispositius d’ancoratge i entroncament de les armadures
posttesades.
• Article 92. Control de las beines i accessoris per a armadures de pretesat
• Article 93. Control dels equips de tesat
• Article 94. Control dels productes de injecció
Fase d’execució d’elements constructius
• Article 95. Control de la execució
• Article 97. Control del tesat de les armadures actives
• Article 98. Control d’execució de la injecció
• Article 99. Assaigs d’informació complementària de l’estructura
Fase de Recepció d’elements constructius
• Article 4.9. Documentació final de l’obra
2. FORJATS UNIDIRECCIONALS DE FORMIGÓ ARMAT O PRETENSAT
Instrucció pel projecte i l’execució de forjats unidireccionals de formigó estructural
realitzats amb elements prefabricats. (EFHE)
Aprovada per Reial Decret 642/2002, de 5 de juliol. (BOE 06/08/2002)
Fase de projecte
• Article 3.1. Documentació del forjat per a la seva execució
Fase de Recepció de materials de construcció
• Article 4. Exigències administratives (Autorització d’ús)
• Article 34. Control de Recepció dels elements resistents i peces de entrebigat
• Article 35. Control del formigó i armadures col·locades en obra
Fase d’execució d’elements constructius
• CAPÍTOL V. Condicions generales i disposicions constructives dels forjats
• CAPÍTOL VI. Execució
• Article 36. Control de l’ execució
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Fase de Recepció d’elements constructius
• Article 3.2. Documentació final de l’obra
3. ESTRUCTURES METÀL.LIQUES
Norma Bàsica de l’Edificació (NBE EA-95) «Estructures d’acer en edificació»
Aprovada per Reial Decret 1829/1995, de 10 de novembre. (BOE 18/01/1996)
Fase de projecte
• Article 1.1.1. Aplicació de la norma als projectes
Fase de Recepció de materials de construcció
• Article 2.1.4. Perfils i xapes d’acer laminat. Garantia de les característiques
• Article 2.1.5. Condicions de Subministrament i Recepció
• Article 2.2.4. Subministrament de perfils foradats
• Article 2.2.5. Assaigs de Recepció
• Article 2.3.4. Subministrament dels perfils i plaques conformades
• Article 2.3.5. Assaigs de Recepció
• Article 2.4.6. Reblons d’acer. Característiques garantides
• Article 2.4.7. Subministrament i Recepció
• Article 2.5.11. Cargols. Característiques garantides
• Article 2.5.12. Subministrament i Recepció
Fase d’execució d’elements constructius
• Article 1.1.2. Aplicació de la norma a l’execució
• Article 5.1. Unions reblonades i cargolades
• Article 5.2. Unions soldades
• Article 5.3. Execució en taller
• Article 5.4. Muntatge en obra
• Article 5.5. Toleràncies
• Article 5.6 Protecció
*

Alternativa: des de el 29 de Març de 2006 fins el 28 de Març de 2007, aplicació
voluntària del “Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-ASeguridad Estructural-Acero”
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006)

4. COBERTES AMB MATERIALS BITUMINOSOS
Norma Bàsica de la Edificació (NBE QB-90) «Cobertes amb materials bituminosos»
Aprovada per Reial Decret 1572/1990, de 30 de novembre. (BOE 07/12/1990)
Actualització de l’Apèndix «Normas UNE de referencia» per Ordre de 5 de juliol de 1996.
(BOE 25/07/1996)
Fase de projecte
• Article 1.2.1. Aplicació de la norma als projectes
Fase de Recepció de materials de construcció
• Article 1.2.2. Aplicació de la norma als materials impermeabilizants
• Article 5.1. Control de Recepció dels productes impermeabilizants
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Fase d’execució d’elements constructius
• Article 1.2.3. Aplicació de la norma a la execució de les obres
• Capítol 4. Execució de les cobertes
• Article 5.2. Control de la execució
Fase de Recepció d’elements constructius
• Article 5.2. Control de la execució
*

Alternativa: des de el 29 de Març de 2006 fins el 28 de Març de 2007, aplicació
voluntària del “Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HSSalubridad”
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006)

5. MURS RESISTENTS DE FÁBRICA DE MAÓ
Norma Bàsica de la Edificació NBE FL-90 «Muros resistentes de fábrica de ladrillo»
Aprovada per Reial Decret 1723/1990, de 20 de desembre. (BOE 04/01/1991) Fase de
projecte
• Article 1.3. Aplicació de la Norma als projectes
• Article 1.4. Aplicació de la Norma a les obres
• Article 4.1. Dades del projecte
Fase de Recepció de materials de construcció
• Article 1.2. Aplicació de la Norma als fabricants
• Capítol II. Maons
• Capítol III. Morters
• Article 6.1. Recepció de materials
Fase d’execució d’elements constructius
• Capítol III. Morters
• Article 4.4. Condicions pels enllaços de murs
• Article 4.5. Forjats
• Article 4.6. Recolzaments
• Article 4.7. Estabilitat del conjunt
• Article 4.8. Junts de dilatació
• Article 4.9. Fonamentació
• Article 6.2. Execució de morters
• Article 6.3. Execució de murs
• Article 6.4. Toleràncies en la execució
• Article 6.5. Proteccions durant la execució
• Article 6.6. Traves durant la construcció
• Article 6.7. Rases
*

Alternativa: des de el 29 de Març de 2006 fins el 28 de Març de 2007, aplicació
voluntària del “Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-FSeguridad Estructural-Fábrica”
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006)
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6. COMPORTAMENT ENFRONT AL FOC D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS I MATERIALS
DE CONSTRUCCIÓ
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de
Incendio
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006)
Fase de projecte
• Introducció
Fase de Recepció de materials de construcció
• Justificació del comportament en front el foc d’elements constructius i els materials
(veure REIAL DECRET 312/2005, de 18 de març, pel que s’aprova la classificació dels
productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats
de reacció i de resistència en front al foc).
REIAL DECRET 312/2005, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació dels
productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves
propietats de reacció i de resistència en front al foc.
7. AÏLLAMENT TÈRMIC
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006)
Fase de projecte
• Secció HE 1 Limitació de Demanda Energètica.
• Apèndix C Normes de referència. Normes de càlcul.
Fase de Recepció de materials de construcció
• 4 Productes de construcció
• Apèndix C Normes de referència. Normes de producte.
Fase de execució d’elements constructius
• 5 Construcció
• Apèndix C Normes de referència. Normes de assaig.
8. AÏLLAMENT ACÚSTIC
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condicions acústicas de los edificios»
Aprovada per Ordre Ministerial de 29 de setembre de 1988. (BOE 08/10/1988)
Fase de projecte
• Article 19. Compliment de la Norma en el Projecte
Fase de Recepció de materials de construcció
• Article 21. Control de la Recepció de materials
• Annex 4. Condicions dels materials
- 4.1. Característiques bàsiques exigibles als materials
- 4.2. Característiques bàsiques exigibles als materials específicament condicionants
acústics
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-

4.3. Característiques bàsiques exigibles a les solucions constructives
4.4. Presentació, mesures i toleràncies
4.5. Garantia de les característiques
4.6. Control, Recepció i assaigs dels materials
4.7. Laboratoris d’assaig

Fase de execució d’elements constructius
• Article 22. Control de la execució
9. INSTAL·LACIONS
9.1

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Reglament de instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI-93)
Aprovat per Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre. (BOE 14/12/1993)
Fase de Recepció d’equips i materials
• Article 2
• Article 3
• Article 9
Fase de execució de les instal·lacions
• Article 10
Fase de Recepció de les instal·lacions
• Article 18

9.2

INSTAL·LACIONS TÉRMIQUES
Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE)
Aprovat per Reial Decret 1751/1998, de 31 de juliol (BOE 05/08/1998), i modificat per Reial
Decret 1218/2002, de 22 de novembre. (BOE 03/12/2004)
Fase de projecte
• Article 5. Projectes d’edificació de nova planta
• Article 7. Projecte, execució i Recepció de les instal·lacions
• ITE 07 - DOCUMENTACIÓ
- ITE 07.1 INSTAL·LACIONS DE NOVA PLANTA
- ITE 07.2 REFORMES
- APÉNDIX 07.1 Guia del contingut del projecte
Fase de Recepció d’equips i materials
• ITE 04 - EQUIPS I MATERIALS
- ITE 04.1 GENERALITATS
- ITE 04.2 CANONADES I ACCESORIS
- ITE 04.3 VÁLVULES
- ITE 04.4 CONDUCTES I ACCESORIS
- ITE 04.5 XEMENEIES I CONDUCTES DE FUMS
- ITE 04.6 MATERIALS AÏLLANTS TÈRMICS
- ITE 04.7 UNITATS DE TRACTAMENT I UNITATS TERMINALS
- ITE 04.8 FILTRES PER A AIRE
- ITE 04.9 CALDERES
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-

ITE 04.10 CREMADORS
ITE 04.11 EQUIPS DE PRODUCCIÓ DE FRET
ITE 04.12 APARELLS DE REGULACIÓ I CONTROL
ITE 04.13 EMISORS DE CALOR

Fase de execució de les instal·lacions
• Article 7. Projecte, execució i Recepció de les instal·lacions
• ITE 05 - MONTATGE
- ITE 05.1 GENERALITATS
- ITE 05.2 CANONADES, ACCESORIS I VÁLVULES
- ITE 05.3 CONDUCTES I ACCESSORIS
Fase de Recepció de les instal·lacions
• Article 7. Projecte, execució i Recepció de les instal·lacions
• ITE 06 - PROBES, POSADA EN MARXA I RECEPCIÓ
- ITE 06.1 GENERALITATS
- ITE 06.2 NETEJA INTERIOR DE XARXES DE DISTRIBUCIÓ
- ITE 06.3 COMPROVACIÓ DE LA EXECUCIÓ
- ITE 06.4 PROBES
- ITE 06.5 POSADA EN MARXA I RECEPCIÓ
- APÉNDIX 06.1 Model del certificat de la instal·lació
9.3

INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT)
Aprovat per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost. (BOE 18/09/2002)
Fase de projecte
• ITC-BT-04. Documentació i Posada en servei de les instal·lacions
- Projecte
- Memòria Tècnica de Disseny (MTD)
Fase de Recepció de equips i materials
• Article 6. Equips i materials
• ITC-BT-06. Materials. Xarxes aèries per a distribució en baixa tensió
• ITC-BT-07. Cables. Xarxes soterrades per a distribució en baixa tensió
Fase de Recepció de les instal·lacions
• Article 18. Execució i Posada en servei de les instal·lacions
• ITC-BT-04. Documentació i posada en servei de les instal·lacions
• ITC-BT-05. Verificacions i inspeccions

9.4

INSTAL·LACIONS DE GAS
Reglament d’instal·lacions de gas en locals destinats a usos domèstics, col·lectius o
comercials (RIG)
Aprovat per Reial Decret 1853/1993, de 22 d’octubre. (BOE 24/11/1993)
Fase de projecte
• Article 4. Normes.
Fase de Recepció d’equips i materials
• Article 4. Normes.
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Fase de execució de les instal·lacions
• Article 4. Normes.
Fase de Recepció de les instal·lacions
• Article 12. Proves prèvies a la posada en servei de les instal·lacions.
• Article 13. Posada en disposició de servei de la instal·lació.
• Article 14. Instal·lació, connexió i Posada en marxa dels aparells a gas.
• ITC MI-IRG-09. Proves pel lliurament de la instal·lació receptora
• ITC MI-IRG-10. Posada en disposició de servei
• ITC MI-IRG-11. Instal·lació, connexió i Posada en marxa de aparells a gas
Instrucció sobre documentació i Posada en servei de les instal·lacions receptores de
Gasos Combustibles
Aprovada per Ordre Ministerial de 17 de desembre de 1985. (BOE 09/01/1986)
Fase de projecte
• ANNEX A. Instrucció sobre documentació i posada en servei de les instal·lacions
receptores de gasos combustibles
• 2. Instal·lacions de gas que precisen projecte per a la seva execució
Fase de Recepció de les instal·lacions
• 3. Posada en servei de les instal·lacions receptores de gas que precisen projecte.
• 4. Posada en servei de les instal·lacions de gas que no precisen projecte per la seva
execució.
9.5

INSTAL·LACIONS DE FONTANERÍA
Normes Bàsiques per a les Instal·lacions Interiors de Subministrament d’Aigua
Aprovades per Ordre Ministerial de 9 de 12 de 1975. (BOE 13/01/1976)
Fase de Recepció d’equips i materials
• 6.3 Homologació
Fase de Recepció de les instal·lacions
• 6.1 Inspeccions
• 6.2 Prova de les instal·lacions
Fase de projecte
• Annex I. Instal·lacions interiors de Subministrament d’aigua, que necessiten projecte
específic.
Fase de Recepció d’equips i materials
• Article 2. Materials emprats en canonades

9.6

INSTAL·LACIONS D’INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIÓ
Reglament regulador de les infrastructures comuns de telecomunicacions per
l’accés als serveis de telecomunicació en l’interior dels edificis i de la activitat
d’instal·lació d’equips i Sistemes de telecomunicacions (RICT).
Aprovat per Reial Decret 401/2003, de 4 d’abril. (BOE 14/05/2003)
Fase de projecte
• Article 8. Projecte tècnic
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Fase de Recepció d’equips i materials
• Article 10. Equips i materials emprats per a configurar les instal·lacions
Fase de execució de les instal·lacions
• Article 9. Execució del projecte tècnic
Desenvolupament del Reglament regulador de les infrastructures comuns de
telecomunicacions per l’accés als serveis de telecomunicació en el interior dels
edificis i la activitat de instal·lació d’equips i Sistemes de telecomunicacions
Aprovat per Ordre CTE/1296/2003, de 14 de maig. (BOE 27/05/2003)
Fase de projecte
• Article 2. Projecte tècnic
• Disposició addicional primera. Coordinació entre la presentació del Projecte Tècnic
Arquitectònic i el d’Infrastructura Comú de Telecomunicacions
Fase de execució de les instal·lacions
• Article 3. Execució del projecte tècnic
9.7

INSTAL·LACIÓ D’APARELLS ELEVADORS
Disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell
95/16/CE, sobre ascensors
Aprovades per Reial Decret 1314/1997 de 1 d’agost. (BOE 30/09/1997)
Fase de Recepció d’equips i materials
• Article 6. marcat «CE» i declaració «CE» de conformitat
Fase de execució de les instal·lacions
• Article 6. marcat «CE» i declaració «CE» de conformitat
Fase de Recepció de les instal·lacions
• ANNEX VI. Control final

9.8

INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS Salubridad
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006)
Fase de projecte
• Article 3. Condicions de disseny.
• Apèndix C Normes de referència.
Fase de Recepció de materials de construcció
• Article 6. Productes de construcció
• Article 6.2 Normes de referència. Normes de producte.
Fase de execució d’elements constructius
• Article 5 Construcció i proves
• Apèndix C Normes de referència. Normes de assaig.
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4 – PLEC DE CONDICIONS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

PLEC DE CONDICIONS GENERALS
Les condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificades
per les Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d’incloures l’esmentat document.
Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que
hauran d’acomplir els materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva
col.locació a l'obra i les que hauran de regir l’execució de qualsevol tipus d’instal.lacions i d’obres
necessàries i depenents. Per a qualsevol tipus d’especificació, no inclosa en aquest Plec, es tindrà
en compte el que indiqui la normativa vigent. Aquest Plec està constituït pels següents capítols :
1. GENERALITATS
1.1. Documents del projecte
1.2. Classificació del Contractista
1.3. Obligacions del Contractista.
1.4. Compliment de les disposicions vigents
1.5. Indemnitzacions pel compte del Contractista.
1.6. Despeses a càrrec del Contractista.
1.7. Replanteig de les obres.
1.8. Materials.
1.9. Desviaments provisionals
1.10. Abocadors
1.11.Explosius.
1.12.Servituds i serveis afectats.
1.13.Preus unitaris.
1.14.Partides alçades.
1.15.Termini de garantia.
1.16.Conservació de les obres.
1.17.Disposicions aplicables.
1.18.Existència de tràfic durant l'execució de les obres.
1.19.Interferències amb altres Contractistes.
1.20.Existència de servituds i serveis soterrats.
1.21.Desviaments de serveis
1.22.Mesures d'ordre i seguretat.
1.23.Abonament d'unitats d'obra
1.24.Control d'unitats d'obra
2. OBRA CIVIL
2.1. Materials bàsics.
2.2. Esbrossada i neteja dels terreny.
2.3. Excavacions a qualsevol tipus de terreny.
2.4. Terraplens.
2.5. Demolicions i reposicions.
2.6. Sub-base granular.
2.7. Base granular.
2.8. Paviments asfàltics.
2.9. Excavació i replè de rases i pous.
2.10.Vorades prefabricades de formigó.
2.11.Rigoles.
2.12.Formigons

2.13.Acer
2.14.Pavimentació de voravia.
2.15.Tubs de formigó.
2.16.Tronetes i pous de registre.
2.17.Drenatges.
2.18.Imbornals i buneres.
2.19.Obres de fàbrica de totxana.
2.20.Accessos i connexions amb vials existents.
2.21.Abastiment d'aigües.
2.22.Senyalització i balisament.
2.23.Aplicació de la Clàusula 50 del Plec de Clàusules Administratives Generals.
2.24.Altres unitats no especificades en aquest Plec.
3. DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA I ENLLUMENAT PÚBLIC
3.1. Condicions Generals.
3.2. Condicions dels materials.
3.3. Mesurament i abonament de les obres.
3.4. Proves per a les recepcions.
4. XARXA TELEFÒNICA I ALTRES SERVEIS
4.1. Disposicions aplicables.
4.2. Materials.
4.3. Execució de rases per a conduccions telefòniques
4.4. Col.locació de canonades i formigonat de les canalitzacions telefòniques.
4.5. Separació entre les canalitzacions telefòniques i altres serveis.
4.6. Mesurament i abonament de les obres.

1. GENERALITATS
1.1. Documents del Projecte.
El present Projecte consta dels següents documents: Document nº. 1: Memòria i Annexos;
Document no. 2: Plànols; Document nº. 3: Plec de condicions Facultatives; i Document nº. 4:
Pressupost. El contingut d’aquests documents s’ha detallat a la Memòria.
S’entén per documents Contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que són
d’obligat compliment, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en
cas de licitació sota pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions (amb els dos capítols de
Prescripcions Tècniques Generals i Prescripcions Tècniques Particulars), Quadre de Preus nº. 1 i
Pressupost total.
La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts per la
Memòria amb tots els seus Annexos, els mesuraments, els Pressupostos parcials i el Quadre de
Preus nº. 2.
Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la
Propietat, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se
subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que
el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans.
Solsament els documents Contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del
Contracte; per tant, el Contractista no podrà al.legar modificació de les condicions de Contracte en
base a les dades contingudes en els documents informatius (com per exemple, preus de base de
personal, maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport,
característiques dels materials de l’explanació, justificació de preus, etc.) llevat que aquestes
dades apareixin en algun document Contractual.
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la
suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del
Projecte.
En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, contingudes en
el Capítol II del present Plec de Condicions, prevaleix el que s’ha prescrit en aquestes últimes. En
qualsevol cas, ambdós documents prevaleixen sobre les Prescripcions Tècniques Generals
contingudes en el capítol I del present Plec.
Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser
executat com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director
quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents i, aquestes, tinguin preu en el
Contracte.
1.2. Classificació del Contractista
D’acord amb la Llei de Contractes de les Administracions Públiques del 13/95 de 18 de maig i amb
l’Ordre del 28 de juny de 1968 on fa referència i s’especifica els grups i subgrups de qualitficació
de les empreses a contractar, s’ha de dir que:
La qualificació recomanada per a la contractació per el tipus d’obres és la : A2, E1, G3, I1; per
obres d’explanació, paviments asfàltics i xarxes d’enllumenat, aigua i clavegueram.

Durant el termini de les obres el contractista haurà de mantenir la seva classificació d’acord amb la
durada establerta en l’article 30 de la 13/95.
1.3. Obligacions del Contractista
El Contractista designarà al seu "Delegat d'obra", en les condicions que determinen les clàusules 5
i 6 del Plec de Clàusules Administratives Generals", per a la Contractació d'obres de l'Estat.
En relació a "L'oficina d'obra" i "Llibre d'obres", hom es regirà pel que disposen les clàusules 7, 8 i
9 de l'esmentat "plec de Clàusules Administratives Generals". El Contractista està obligat a dedicar
a les obres el personal tècnic que es va comprometre en la licitació. El personal del Contractista
col laborarà amb el Director i la Direcció, pel normal compliment de les seves funcions.

1.4. Compliment de les Disposicions Vigents
Hom es regirà pel que s'estipula a les Clàusules 11, 16, 17 i 19 del "Plec de Clàusules
Administratives Generals".
Així mateix, acomplirà amb els requisits vigents per a magatzematge i utilització d'explosius,
carburants, prevenció d'incendis, etc. i s'ajustarà a allò assenyalat en el codi de circulació,
Reglament de la Policia i conservació de carreteres, Reglament Electrotècnic de baixa Tensió i a
totes les disposicions vigents que siguin d'aplicació als treballs que, directament o indirectament,
siguin necessaris per a l'acompliment del Contracte.
1.5. Indemnitzacions per compte del Contractista.
Hom es regirà pel que disposa i'article 134 del Reglament General de Contractació de l'Estat i la
clàusula 12 del "Plec de Clàusules Administratives Generals".
Particularment el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets
malbé, indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà
les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com
del medi ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels
danys i perjudicis que es puguin causar.
El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva finalització les
servituds afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l'esmentat "Plec de Clàusules
Administratives Generals", sent a compte del Contractista els treballs necessaris per a tal fi.
1.6. Despeses a càrrec del Contractista.
A més de les despeses i taxes que se citen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Clàusules
Administratives Generals", aniran a càrrec del Contractista, si en el capítol II d'aquest Plec o en el
Contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses:
- despeses corresponents a instal lacions i equips de maquinària.
- despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal lacions,
ferramentes, etc.
- despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.
- despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament.
- despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal lacions per subministrament d'aigua i
energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de

presa, comptadors, etc.
- despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals;
- despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres. lleres i abocadors.
- despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones
confrontades, afectades per les obres, etc.
- despeses de permisos o llicències necessàries per Expropiacions i Serveis afectats.
- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris
Contractats.
1.7. Replanteig de les obres
EI Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta
execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció. Haurà de materialitzar, també,
sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri necessari per a l'acabament
exacte de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per a aquests
treballs aniran a càrrec del Contractista.
1.8. Materials
A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del "Plec de Clàusules Administratives
Generals", hauran d'observar-se les següents prescripcions:
Si les procedències de materials estiguessin fixades en els documents Contractuals, el
Contractista haurà d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat de l'autorització
expressa del Director de l'obra. Si fos imprescindible, a judici de la Propietat, canviar aquell origen
o procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del "Plec de clàusules
Administratives
Generals".
Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen els materials que figuren com a
utilitzables sols en els documents informatius, el Contractista tindrà l'obligació d'aportar altres
materials que acompleixin les prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari.
El Contractista obtindrà a càrrec seu l'autorització per a la utilització de préstecs, i es farà càrrec, a
més, al seu compte de totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin.
El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb suficient antelació, les procedències dels
materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es
refereix a la quantitat com a la qualitat.
En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a l'obra materials si la seva procedència no ha estat
aprovada pel Director.
1.9. Desviaments Provisionals
El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú les carreteres, camins i accessos
provisionals pels desviaments que imposin les obres en relació amb el tràfic general i amb els
accessos dels confrontants, d'acord amb les definicions del Projecte o a les instruccions que rebi
de la Direcció. Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals,
compliran totes les prescripcions del present Plec com si fossin obres definitives.
Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Capítol II es digui expressament el contrari,
amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin en el Pressupost o, en cas que no hi

siguin, valorats als preus del Contracte.
Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l'execució normal de les obres, a
judici de la Direcció, sent, per tant, conveniència del Contractista per a facilitar o accelerar
l'execució de les obres, no seran d'abonament.
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc.,
necessaris per a la circulació interior de l'obra o pel transport de materials a l'obra, o per accessos i
circulació del Personal de la Propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir
els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació.
La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del
Contractista.
1.10. Abocadors
Llevat de manifestació expressa contrària al capítol II del present Plec, la localització d'abocadors
així com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista.
Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en la justificació del preu
unitari que s'inclou als Annexos de la Memòria, ni l'omissió, en l'esmentada justificació, de
l'operació de transport als abocadors, seran causa suficient per a al legar modificació del preu
unitari que apareix al quadre de preus o al legar que la unitat d'obra corresponent no inclou
l'esmentada operació de transport a l'abocador, sempre que en els documents Contractuals es fixi
que la unitat inclou aquest transport.
Si en els mesuraments i documents informatius del Projecte se suposa que el material obtingut de
l'excavació, de l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc., i la
Direcció d'Obra rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del present Plec, el
Contractista haurà de transportar l'esmentat material a abocadors, sense dret a cap abonament
complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del Contracte per haver
d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs.
El Director de les obres podrà autoritzar abocadors en zones baixes de les parcel les, amb la
condició que els productes abocats siguin estesos i compactats correctament. Les despeses de
l'esmentada extensió i compactació dels materials seran a compte del Contractista, per
considerar-se incloses en els preus unitaris.
1.11. Explosius
L'adquisició, transport, magatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, detonadors
i explosius es regirà per les disposicions vigents a l'efecte, completades amb les instruccions que
figurin en el Projecte o dicti la Direcció d'Obra.
Anirà a càrrec del Contractista l'obtenció de permisos i llicències per a la utilització d'aquests
mitjans, així com el pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin.
El Contractista estarà obligat al compliment estricte de totes les normes existents en matèria
d'explosius i execució de voladures.
La Direcció podrà prohibir la utilització de voladures o de determinats mètodes que consideri
perillosos, encara que l'autorització dels mètodes utilitzats no eximeix al Contractista de la
responsabilitat dels danys causats.

El Contractista subministrarà i col locarà els senyals necessaris per tal d'advertir al públic del seu
treball amb explosius. El seu emplaçament i estat de conservació garantiran en qualsevol moment
la seva perfecta visibilitat.
En tot cas, el Contractista serà responsable dels danys que derivin de la utilització d'explosius.
1.12. Servituds i Serveis Afectats
En relació a les servituds existents es regirà pel que s'estipula en la clàusula 20 del "Plec de
Clàusules Administratives Generals". A aquest efecte, també es consideraran servituds
relacionades en el "Plec de Prescripcions", aquelles que apareixen definides en els Plànols del
Projecte.
Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents.
Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o
desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la Direcció consideri
convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de
pagament al Contractista, ja sigui amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el
Pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre de Preus nº. 1. En el seu
defecte es regirà pel que s'estableix en la clàusula 60 del',Plec de Clàusules Administratives
Generals".
1.13. Preus Unitaris
El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus nº. 1, serà el que s'aplicarà als
mesuraments per a obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra.
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del "Plec de Clàusules Administratives
Generals", els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus nº. 1 inclouen sempre, llevat de
prescripció expressa en contra d'un document contractual i encara que no figuri a la
descomposició de preus, els següents conceptes: Subministrament (inclús drets de patent, cànon
d'extracció, etc.), transport, amàs, manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució
de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars,
ferramentes, instal lacions, etc.; les despeses de tot tipus d'operacions normalment o
incidentalment necessàries per tal d'acabar la unitat corresponent i els costos indirectes.
La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus nº. 2 és d'aplicació
exclusiva a les unitats d'obra incompletes. El Contractista no podrà reclamar modificació dels preus
en lletra del Quadre nº. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la
descomposició que figura en el Quadre de Preus nº. 2.
Si fins i tot, en la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex a la Memòria,
s'utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra
necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus dels materials bàsics,
procedència o distàncies de transport, número i tipus d'operacions necessàries per a completar la
unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents components o diferents
preus auxiliars, etc.), els esmentats costos no podran argüir-se com a base per a la modificació del
corresponent preu unitari, ja que els caps s'han fixat a l'objecte de justificar l'import del preu unitari i
estan continuats en un document fonamentalment informatiu.
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra, que figura
en els corresponents Articles del present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor

comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no
relacionats però necessaris per a executar la unitat, es consideraran inclosos en el preu unitari
corresponent.
1.14. Partides Alçades
Les partides que figuren com de "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques Particulars,
als Quadres de Preus o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al
Contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen.
Les partides alçades "a justificar" es pagaran d'acord amb allò que s'estipula a la clàusula 52 del
"Plec de Clàusules Administratives Generºls',; es justificaran a partir (el Quadre de Preus nº. 1 i, en
llur defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus.
En cas d'abonament "segons factura", el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva
oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, la que s'abonarà
únicament l'import de les factures.

1.15. Termini de Garantia
El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any, comptat a partir de la Recepció Provisional, llevat
que en el Capítol II del present Plec o en el Contracte es modifiqui expressament aquest termini.
Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal,
balissatge, senyalització i barreres, plantacions, instal lacions elèctriques, edificacions, obres
auxiliars, etc.)
En cas de recepcions parcials, regirà el que disposa l'article 171 del Reglament General de
Contractació de l'Estat.
1.16. Conservació de les Obres
Definició: Es defineix com a conservació de l'obra, els acabats, entreteniment i reparació, i tots
aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i
policia. L'esmentada conservació s'estén a totes les obres executades sota el mateix Contracte.
A més del que es prescriu en el present Article, es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del
"Plec de Clàusules Administratives Generals".
El present Article serà d'aplicació des del moment d'endegament de les obres fins a la recepció
definitiva. Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte del Contractista.
Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat
objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte, en el càlcul de les seves proposicions
econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances
que siguin convenients a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin
convenients.

1.17. Disposicions aplicables
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d'aplicació
totes les disposicions vigents en el moment de la realització dels treballs, i que hagin pogut entrar
en vigor en posterioritat a la redacció del Projecte i les disposicions Descrites en l'Annexe de
Normativa Vigent.
També es complirà la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions
esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb
anterioritat a la data del Contracte. En cas de contradicció o simple complementació de diverses
normes es tindran en compte, en tot moment, les condicions mes restrictives.
1.18. Existència de Tràfic durant l'execució de les Obres d'Urbanització i Edificació.
L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres,
no serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista programarà
l'execució de les obres, de manera que les interferències siguin mínimes i si s'escau, construirà els
desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d'increment del preu
del Contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials
de servei esmentats es consideraran incloses en els preus del Contracte i en cap moment podran
ser objecte de reclamació. En el cas que això anterior impliqui la necessitat d'executar
determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció de les Obres i
el possible cost addicional es considerarà com en l'apartat anterior.
1.19. Interferències amb altres Contractistes.
El Contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de les obres,
sigui possible executar treballs de jardineria, Obres Complementàries com poden ser execució de
xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas, el Contractista complirà les ordres
de la Direcció de les obres, a fi de delimitar les zones amb determinades unitats d'obra totalment
acabades, per tal d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses
motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a l'esmentada execució per
fases, es consideraran incloses en els preus del Contracte i no podran ser en cap moment, objecte
de reclamació.
1.20. Existència de servituds i serveis existents.
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol
tipus, o de serveis existents, que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui l'execució
simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat
a emprar els medis adequats per a l'execució dels treballs, de manera que eviti la possible
interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus.
El Contractista sol licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de Serveis,
plànols de definició de la posició dels esmentats serveis i localitzarà i descobrirà les canonades de
serveis enterrats mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses originades o les
disminucions de rendiment originades es consideraran incloses en els preus unitaris i no podran
ser objecte de reclamació.

1.21. Desviament de Serveis.
Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades de que
disposi, o mitjançant la visita als serveis, si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el
terreny els serveis i instal lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per
no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar.
Si el Director de les obres es mostra conforme, sol licitarà de l'Empresa i organismes
corresponents, la modificació d'aquestes instal lacions. Aquestes operacions es pagaran
mitjançant factura. En cas d'existir una partida per a abonar els esmentats treballs, el Contractista
tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta econòmica, les despeses corresponents a
pagaments per Administració, ja que s'abonarà únicament l'import de les factures.
Malgrat tot. si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la col laboració
del Contractista. aquest haurà de prestar l'ajut necessari.
1.22. Mesures d'Ordre i Seguretat.
El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i
segura marxa dels treballs.
En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant l'execució de les
obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o causats a alguna altra
persona o Entitat. En conseqüència el Constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al
compliment de la Llei sobre accidents de treball, de 30 de gener de 1.900, i disposicions posteriors.
Serà obligació del Constructor la Contractació de l'Assegurança contra el risc per incapacitat
permanent o mort dels seus obrers i tenir-los donats d'alta a la Seguretat Social.
1.23. Abonament d'Unitats d'obra.
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, d'acord amb el
Quadre de Preus nº. 1, s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. En el
càlcul de la proposició econòmica s'haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball
necessari pel correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament de
la unitat construïda en relació a la resta de construcció, es considerarà inclòs en els preus unitaris
del Contracte, no podent ser objecte de sobre-preu. La ocasional omissió dels esmentats elements
en els documents del Projecte no podrà ser objecte de reclamació ni de preu contradictori, per
considerar-se expressament inclòs en els preus del Contracte. Els materials i operacions
esmentats són els considerats com a necessaris a la normativa d'obligat compliment.
1.24. Control d'Unitats d'obra.
La Direcció d'obra demanarà als laboratoris homologats pressupostos sobre control de qualitat de
les unitats d'obra, escollint el que sigui més adient per a les condicions de l'obra. L'import correrà a
càrrec de la Propietat.
El laboratori encarregat del control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia
sol licitud de la Direcció Facultativa de les obres, d'acord amb el següent esquema de
funcionament;
1) A criteri de la Direcció Facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls que
s'abonaran, sempre, a partir dels preus unitaris acceptats.
2) Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció de les obres i a
l'Empresa Constructora. En cas de resultats negatius, s,anticiparà la comunicació telefònicament, a
fi de prendre les mesures necessàries amb urgència.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

2. UNITATS D'OBRA CIVIL
2.1. Materials Bàsics
Tots els materials bàsics que s'empraran durant l'execució de les obres, seran de primera qualitat i
acompliran les especificacions que s'exigeixen als materials del Plec de Prescripcions Tècniques
Generals per a obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U. (Juliol 1976) i Instruccions, Normes i
Reglaments de la legislació vigent.
2.2. Esbrossada i neteja dels terrenys
Definició
Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les
zones designades, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombreries, o
qualsevol altre material no desitjable.
La seva execució inclou les operacions següents:
- Excavació dels materials objecte d'aclariment i esbrossada.
- Retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada.
Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular,
inclouen els corresponents documents del Projecte.
Execució de les obres.
Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes
condicions de seguretat suficients i evitar damnatge a les estructures existents, d'acord amb el
que, sobre això, ordeni l'encarregat Facultatiu de les obres, el qual designarà i marcarà els
elements que calgui conservar intactes.
Per a disminuir al màxim el deteriorament dels arbres que calgui conservar es procurarà que, els
que s'han d'aterrar, caiguin cap el centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar
damnatges a d'altres arbres, en el tràfic per carretera o ferrocarril, o a estructures properes, els
arbres s'aniran trossejant per llur brancada i tronc progressivament. Si per tal de protegir aquests
arbres o altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar
qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni
l'encarregat Facultatiu de les obres.
Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm.) de diàmetre, seran
eliminades fins a una profunditat no inferior a cinquanta centímetres (50 cm.) per sota de
l'esplanada.
Del terreny natural sobre el que s'ha d'assentar el terraplè, s'eliminaran totes les soques o arrels
amb un diàmetre superior a deu centímetres (10 cm.), a fi que no en quedi cap dintre del ciment
del terraplè ni a menys de quinze centímetres (15 cm.) de profunditat sota la superfície natural del
terreny. També s'eliminaran sota els terraplens de poca cota, fins a una profunditat de cinquanta
centímetres (50 cm.) per sota de l'esplanada.
Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després es tallaran
en trossos adequats i, finalment, s'emmagatzemaran acuradament al llarg del tirat, separats dels
munts que han de ser cremats o llençats. La longitud dels trossos de fusta serà superior a tres
metres (3 m.) si ho permet el tronc. Ara bé, abans de procedir a tallar arbres, el Contractista haurà
d'obtenir els consegüents permisos i autoritzacions, si s'escau, sent al seu càrrec qualsevol tipus
de despesa que ocasioni el concepte esmentat.
Els treballs es realitzaran de forma que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les

zones pròximes a les obres.
Cap fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevulla classe,
serà feta malbé o desplaçada fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d'alguna altra forma, la
seva situació o aprovat el seu desplaçament.
La retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada es farà com es diu a continuació:
Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d'acord amb el
que, sobre això, ordeni el Facultatiu encarregat de les obres. Els materials no combustibles seran
retirats pel Contractista de la manera i als llocs que assenyali el Facultatiu encarregat de les obres.
Mesurament i abonament
S'acomplirà, en tot moment, el que es prescriu al P.G.4.
El mesurament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2.) realment esbrossats, i
exempts de material.
El preu inclou la càrrega i transport a l'abocador dels materials, i totes les operacions esmentades
a l'apartat precedent.
Simultàniament a les operacions d'esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. Les
terres vegetals es transportaran a l'abocador o s'arreplegaran a les zones que indiqui la Direcció
de les obres, a fi de ser emprades per a formació de zones verdes. Aquestes terres es mesuraran i
s'abonaran al preu de l'excavació, en qualsevol tipus de terreny. El transport a l'abocador, o a
l'amàs intermedi esmentat, es considerarà inclòs als preus unitaris del Contracte.
2.3. Excavacions en qualsevol tipus de terreny
Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades obtingudes del
replanteig general de les obres, els Plànols de detall, i les ordres de la Direcció de les obres.
La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de
desmunt, així com llur refí i l'execució de cunetes provisionals o definitives. La rectificació del
talussos, ja esmentada, s'abonarà al preu d'excavació del Quadre de Preus n. 1.
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per a deixar
l'esplanada refinada, compactada i totalment preparada per a endegar la col locació de la
sub-base granular, estaran inclosos al preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no acompleix les
condicions de capacitat portant necessàries, el Director de les obres podrà ordenar una excavació
addicional en sub-rasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu definitiu per a
totes les excavacions.
Les excavacions es consideraran no classificades, i es defineixen amb un preu únic per a
qualsevol tipus de terreny. L'excavació especial de talussos en roca s'abonarà al preu únic definitiu
d'excavació.
Si durant les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol causa,
s'executaran els treballs d'acord amb les indicacions existents a la normativa vigent, i es
consideraran inclosos en els preus d'excavació.
Als preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevulla distància. Si a criteri del Director
de les obres els materials no són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a
l'abocador, no sent motiu de sobrepreu el possible increment de distància de transport. El Director
de les obres podrà autoritzar l'abocat de materials a determinades zones baixes de les parcel les

assumint el Contractista l'obligació d'executar els treballs d'estesa i compactació, sense reclamar
compensació econòmica de cap tipus.
El replè de parcel les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes.

Mesurament i abonament
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurant per diferència entre
els perfils presos abans i després dels treballs.
No són abonables els despreniments o els augments de volum sobre les seccions que prèviament
s'hagin fixat en aquest Projecte.
Per a l'efecte dels mesuraments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació el
volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi d'excavar.
S'entén per volum de terraplè, o replè, el que correspon a aquestes obres, després d'executades i
consolidades, segons el que es preveu en aquestes condicions.
Advertència sobre els preus de les excavacions
A més del que s'especifica als articles anteriors, i a d'altres on es detalla la forma de l'execució de
les excavacions, haurà de tenir-se en compte el següent:
El Contractista, a l'executar les excavacions, s'atindrà sempre als plànols i instruccions del
Facultatiu. En cas que l'excavació a executar no fos suficientment definida, sol licitarà l'aclaració
necessària abans de procedir a la seva execució. Per tant, no seran d'abonament els
despreniments ni els augments de seccions no previstos al Projecte o fixats pel Director Facultatiu.
Contràriament, si seguint les instruccions del Facultatiu, el Contractista executés menor volum
d'excavació que el que hauria de resultar de tots el plànols, o de les prescripcions fixades, sols es
considerarà d'abonament el volum realment executat.
En tots el casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclús resultants dels
despreniments, s'hauran de reomplir amb el mateix tipus de material, sense que el Contractista
rebi, per això, cap quantitat addicional.
En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el Contractista s'atendrà
al que decideixi ei Director Facultatiu, sense ajustar-se al que, a efectes de valoració del
Pressupost, figuri als Pressupostos Parcials del Projecte.
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja
indicades, tots el auxiliars i complementaris, com són: instal lacions, subministrament i consum
d'energia per a enllumenat i força, subminstrament d'aigües, ventilació, utilització de qualsevulla
classe de maquinària amb totes llurs despeses i amortitzacions, etc. així com els entrebancs
produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu.
2.4. Terraplens
Consisteixen en l'estesa i compactació de materials terrencs procedent d'excavacions o préstecs.
Els materials per a formar terraplens acompliran les especificacions de la Normativa vigent. L'equip
necessari per a efectuar la seva compactació es determinarà per l'encarregat Facultatiu, en funció

de les característiques del material a compactar, segons el tipus d'obra.
El Contractista podrà utilitzar un equip diferent, però això necessitarà l'autorització del Facultatiu
Director, que sols la concedirà quan, amb l'equip proposat pel Contractista, obtingui la compactació
requerida, al menys, al mateix grau que amb l'equip proposat pel Facultatiu encarregat.
El ciment del replè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuitats a les
superfícies, efectuant els treballs necessaris de refí i compactació.
A continuació s'estendrà el material en tongades de gruix uniforme i suficientment reduït per a que,
amb els mitjans disponibles, s'obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els
materials de cada tongada seran de característiques uniformes, i si no ho fossin s'aconseguirà
aquesta uniformitat barrejant-los convenientment amb els mitjans adequats per a això.
No s'entendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi les
condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l'encarregat Facultatiu. En cas
que la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent.
Mesurament i abonament
Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3) realment executat i compactat al seu perfil definitiu,
mesurant per diferència entre perfils presos abans i després dels treballs.
El material a utilitzar serà en algun cas, provinent de l'excavació a la traça; en aquest cas el preu
del replè inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació.
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, carrega,
transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent.
En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic sempre que els préstecs s'obtinguin
d'excavació de parcel les del polígon. El Director de les Obres podrà autoritzar l'excavació a
determinades parcel les, a fi d'obtenir materials de préstecs. L'esmentada excavació de préstecs
a les parcel les, en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcel les per sota de les cotes de
les voreres més pròximes.
Els terraplens considerats com a replens localitzats o pedraplens, s'executaran d'acord amb la
normativa vigent al respecte, però es mesuraran i abonaran com les unitats de terraplè.
Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon,
el preu del terraplè inclourà el cànon d'extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevulla
distància, estesa, humectació, compactació, anivellació i la resta d'operacions necessàries per a
deixar totalment acabada la unitat de terraplè.
El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que
siguin necessaris i, abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació del
Director de les obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient.
2.5. Demolicions i reposicions
Definició
Es defineix com a demolició, l'operació d'enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la
construcció d'una obra o que sigui necessari fer desaparèixer, per a donar per finalitzada l'execució
de l'obra.

La seva execució inclou les operacions següents:
- Enderrocament o excavació de materials.
- Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d'utilització o amàs definitiu.
Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el que ens
ocupa, inclouen la resta dels documents del Projecte.

Execució de les obres
L'execució de les obres comprèn l'enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions
s'efectuaran amb les precaucions necessàries per a l'obtenció d'unes condicions de seguretat
suficients i evitar damnatges a les estructures existents, d'acord amb el que ordeni el Facultatiu
encarregat de les obres, qui designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes,
així com els llocs d'amàs i la forma de transport d'aquells.
Mesurament i abonament
Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus n. 1. El preu corresponent inclou la
càrrega sobre camions i el transport a l'abocador o lloc d'utilització, així com la manipulació dels
materials i mà d'obra necessària per a la seva execució.
Sols seran d'abonament les demolicions de fàbriques antigues, però no s'abonaran els
trencaments de canonades, de qualsevulla mena i format.
El Contractista té l'obligació de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, consideri de
possible utilització o d'algun valor, al lloc que els hi assigni el Director Facultatiu de l'Obra.
Reposicions
S'entén per reposició, la reconstrucció d'aquelles fàbriques que hagi estat necessari enderrocar
per a l'execució de les obres; s'han de realitzar de tal forma que les esmentades fàbriques han de
quedar en les mateixes condicions que abans de començar les obres.
Les característiques d'aquestes seran les mateixes que les dels enderrocaments, amb el mateix
grau de qualitat i textura.
La demolició s'abonarà als preus corresponents del Quadre de Preus no. 1. les reposicions
s'abonaran als preus del Quadre de Preus no. 1, com si es tractés d'obres de nova construcció.
2.6. Sub-base Granulars
Condicions generals
Els materials a utilitzar a les sub-bases granulars seran àrids naturals o procedents del picament i
trituració de pedra de pedrera o grava natural, sorres, escòries, sòls seleccionats o materials locals
exempts d'argila, marga o altres matèries estranyes.
En tot moment s'acompliran les especificacions de la Normativa vigent. Abans de col locar la
sub-base granular es comprovarà, amb especial atenció, la qualitat dels treballs de refí i
compactació de l'esplanada i s'executaran els assaigs necessaris.

Els percentatges d'humitat del material i de l'esplanada seran els correctes, i es comprovaran els
pendents transversals de la plataforma.
Mesurament i abonament
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3.) realment executats i compactats, mesurats sobre
els plànols del Projecte.
El preu inclourà la preparació de la superfície d'assentament, el cànon d'extracció, càrrega,
transport a qualsevulla distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar completament
acabada la unitat.
2.7. Base Granular
S'acompliran, en tot moment, les especificacions de la Normativa vigent. Abans de col locar la
capa de base granular es comprovarà, amb especial atenció, la qualitat dels treballs de refí i
compactació de la capa de sub-base, i s'executaran els assaigs necessaris. Els percentatges
d'humitat del material i de la superfície de sub-base seran els correctes, i es comprovaran els
pendents transversals.
En el cas d'emprar base d'origen granític es comprovarà el grau de friabilitat de l'àrid, mitjançant
assaig CBR o similar; en tot moment l'índex CBR serà > 80.
Mesurament i abonament
Es mesurarà i abonarà per metre cúbic realment executat i compactat, mesurat sobre els plànols
del Projecte.
El preu inclourà el cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevulla distància i la resta
d'operacions necessàries per a deixar completament acabada la unitat.
2.8. Paviments
Abans de procedir a l'estesa de la capa del ferm immediatament superior a la capa de base, es
comprovarà amb especial atenció la qualitat dels treballs de refí i compactació de l'esmentada
capa de base i s'executaran els assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat del material i de la
superfície de base seran els correctes i es comprovaran els pendents transversals.
2.8.1. Asfàltics
Les mescles asfàltiques en calent seran aprovades per a llur ús per l'encarregat Facultatiu, i llur
qualitat, característiques i condicions s'ajustaran a la Instrucció pel control de fabricació i posta en
obra de mescles bituminoses, així com a les Instruccions Vigents, sobre ferms flexibles.
Acompliran, en tot moment, les especificacions de la Normativa vigent.
Es mesuraran i abonaran per Tones (Tn.) calculades a partir dels metres quadrats (m2.) de
paviment executat, i amb el gruix definit als plànols del Projecte i la densitat real obtinguda als
assaigs.
Els preus inclouran l'execució dels regs d'imprimació i adherència, i de tota l'obra de pavimentació,
inclús el transport, fabricació, estesa, compactació i els materials (àrids, lligants, filler i possibles
additius).

2.8.2. Altres paviment
Quant a les especificacions dels materials a emprar, les dosificacions dels mateixos, l'equip
necessari per a l'execució de les obres, la forma d'executar-les, així com el mesurament i
abonament de les unitats referides al tipus de paviment, tals com tractaments superficials,
macadams o paviments de formigó, s'estarà, en tot moment, a allò que disposa la Normativa
vigent, llevat dels lligants, que es consideren sempre inclosos a la unitat d'obra definida.
2.9. Excavació i Replè de rases i pous
La unitat d'excavació de rases i pous compren totes les operacions necessàries per a obrir les
rases definides per a l'execució del clavegueram, abastament d'aigua, la resta de les xarxes de
serveis, definides al present Projecte, i les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges.
Les excavacions s'executaran d'acord amb les especificacions dels plànols del Projecte i
Normativa vigent, amb les dades obtingudes del replanteig general de les Obres, els plànols de
detall i les ordres de la Direcció de les Obres.
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu per a qualsevol
tipus de terreny.
L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit
d'excavació.
Si durant l'execució de les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per
qualsevulla causa, s'utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar les aigües. El cost
de les esmentades operacions estarà comprès als preus d'excavació.
El preu de les excavacions comprèn també les entibacions que siguin necessàries i el transport de
les terres a l'abocador, a qualsevulla distància. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si és
possible, l'execució de sobreexcavacions per a evitar les operacions d'apuntalament, però els
volums sobreexcavats no seran objecte d'abonament. L'excavació de rases s'abonarà per metres
cúbics (m3.) excavats d'acord amb el mesurament teòric dels plànols del Projecte.
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials,
maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la
vegetació; la construcció d'obres de desguàs, per tal d'evitar l'entrada d'aigües; la construcció dels
apuntalaments i els calçats que es precisin; el transport dels productes extrets al lloc d'ús, als
dipòsits o a l'abocador; indemnitzacions a qui calgui, i arranjament de les àrees afectades.
A l'excavació de rases i pous serà d'aplicació l'advertència sobre els preus de les excavacions
esmentada a l'article 2.3. del present Plec.
Quant durant els treballs d'excavació apareixin serveis existents, amb independència del fet que
s'hagin contemplat o no al Projecte, els treballs s'executaran inclús amb mitjans manuals, per a no
fer malbé aquestes instal lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat en bones
condicions de les conduccions d'aigua, gas, clavegueram, instal lacions elèctriques, telefòniques,
etc. o amb qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el Contractista tingui cap
dret a pagament per aquests conceptes.
El replè de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat
2.4). El Contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de
les tongades, sense que els esmentats treballs puguin ser objecte de sobrepreu.

Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur replè,
s'obtindran els materials necessaris dels préstecs interiors al polígon, no sent d'abonament els
treballs d'excavació i transport dels esmentats materials de préstecs, i trobant-se inclosos al preu
unitari de replè de rases definit al Quadre de Preus no. 1.
En cas de no poder comptar amb préstecs interiors al polígon, el material a emprar s'abonarà
segons preu d'excavació de préstecs exteriors al polígon, definit al Quadre de Preus n. 1.
2.10. Vorades prefabricades de formigó
Definició
Es un element resistent prefabricat que, col locat sobre una base adequada, delimita una calçada
o una vorera.
Procedència
Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades.
Característiques generals
Les característiques generals seran les definides als plànols del Projecte.
Per a finalitats especials s'admetran vorades de diferents dimensions que les especificades,
sempre que siguin aprovades per la Direcció d'obra.
Normes de qualitat
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit
dies (28): mínim tres-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 Kg/cm2.)
Desgast per fregament:
- Recorregut : mil metres (1.000 m.)
- Pressió : sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 Kg/cm2.)
- Abrassiu : Carborúndum un gram per centímetre quadrat (1gr/cm2) (per via humida).
- Desgast mig en pèrdua d'alçada: menor de dos amb cinc milímetres (2.5 mm.)
- Resistència a flexo-compressió: seixanta a vuitanta quilograms per centímetre quadrat (60 a 80
Kg/cm2.).
Recepció
Es rebutjaran a l'amàs vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport.
No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s'adapti a les dimensions
assenyalades a les característiques generals, amb unes toleràncies de més-menys un centímetre
(+/-1 cm.)
Mesurament i abonament
S'abonaran per metre lineal (ml.), col locat i totalment acabat, exclòs el formigó de base
necessari. Aquest formigó s'abonarà al preu corresponent al Quadre de Preus n. 1.

2.11. Rigoles
2.11.1. Rigols de llosetes blanques de morter comprimit per a rigoles.
Definició
Es una rajola composta d'una capa d'empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la
cara, i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors.
Procedència
Aquesta rigola prové de fàbrica especialitzada.
Característiques generals
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20
cm.) de costat i vuit centímetres (8 cm) de gruix. La cara superior de desgast serà de dotze
mil límetres (12 mm.) i amb superfície llisa.
Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Pòrtland blanc.
Normes de qualitat
Desgast per fregament:
- Recorregut: dos-centes cinquanta metres (250 m.).
- Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (O,6 Kg/cm2).
- Abrassiu: sorra silícica un gram per centímetre quadrat (1 gr/cm2.), (per via humida).
- Desgast mitjà en pèrdua d'alçada: inferior a un amb cinc mil límetres (1.5 mm.)
Recepció
No seran de recepció les llosetes si llurs dimensions especificat anteriorment, amb unes
toleràncies màximes de dos mil límetres (2 mm.), en més o en menys.
De cada amàs s'assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de l'Obra. Si el terme
mig dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l'amàs.
Mesurament i abonament
S'abonarà per metre lineal (ml.) col locat i totalment acabat, exclòs el formigó de base necessari.
Aquest formigó s'abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus n. 1.
2.11.2. Vorades tipus rigola per a aparcaments
Les vorades tipus rigola per a aparcaments seran prefabricades, de formigó, i acompliran les
especificacions de l'article 2.11. relatives a execució, mesurament i abonament.
2.12. Formigons
Es consideren els següents tipus de formigons:
- Formigó H-100 de cent Quilograms (100 Kg) de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies.
- Formigó H-200 de dos-cents Quilograms (200 Kg.) de resistència característica a vint-l-vuit (28)
dies.

- Formigó H-250 de dos-cents cinquanta Quilograms (250 Kg) de resistència característica a
vint-i-vuit (28) dies.
Tots els formigons acompliran l'EH-91, considerant com a definició de resistència característica la
d'aquesta Instrucció.
Tots els formigons seran vibrats mitjançant vibradors d'agulla i d'encofrat o regles vibrants.
Es fabricarà sempre amb formigonera, sent el període de batut superior a un minut (1') i inferior al
minut i mig (1'30"), i de tal forma que la consistència del formigó sigui totalment uniforme en cada
barreja.
A mes de les Prescripcions de l'EH-91 es tindran en compte les següents:
La instal lació de transport i posta a l'obra es fars de tal forma que el formigó no perdi compacitat
ni homogeneïtat.
No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre cinquanta
centímetres (1,50 m), ni distribuir-ho amb pala a gran distància.
Queda prohibit l'ús de canaleres o trompes pel transport o per la posta a l'obra del formigó sense
l'autorització del Facultatiu encarregat.
No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevulla de les
característiques del formigó. Per al formigonament, en temps fred o calorós, se seguiran les
prescripcions de l'EH-91.
Mai no es col locarà formigó sobre un terreny que estigui gelat.
El pervibrador s'introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també
verticalment, sense que es mogui horizontalment mentre que estigui submergit al formigó.
Es procurarà extremar el vibrat a les proximitats dels encofrats per a evitar la formació de bosses
de pedres i de coqueres.
En general, el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades a l'EH-91.
La situació de les juntes de construcció serà fixada pel Facultatiu Director de manera que
acompleixin les prescripcions de l'EH-91, i procurant que llur nombre sigui el menor possible.
Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà la junta
amb sacs de gerga humits per a protegir-la dels agents atmosfèrics.
Abans de recomençar el treball, es prendran les disposicions necessàries per a aconseguir una
bona unió del formigó fresc amb el que està endurit.
Durant els tres (3) primers dies, es protegirà el formigó dels raigs solars amb arpillera mullada.
Com a mínim, durant els (7) primers dies, es mantindran les superfícies vistes constantment
humides, mitjançant el reg, la inundació, o cobrint-les amb sorra o arpillera, les quals hauran de
mantenir-se constantment humides.
La temperatura de l'aigua utilitzada al reg no serà inferior en més de vint graus (20ºC) a la del
formigó, per a evitar la producció de badadures per refredament brusc.
També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel lícules superficials

impermeables, prèvia autorització per escrit del Director Facultatiu.
Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte, sense defectes o
rugositats i sense que sigui necessari aplicar, en aquests paraments, enlluïts, que no podran ser,
en cap cas, executats sense l'autorització prèvia del Director Facultatiu.
Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte, seran a
compte del Contractista.
La irregularitat màxima que s'admet als paraments és la següent:
- Paraments vistos = sis mil límetres (0.006 m.)
- Paraments ocults = vint-i-cinc mil límetres (0.025 m)
En qualsevol cas, a totes les obres de fàbrica i murs es prendran provetes, que seran trencades
als set (7) o vint-i-vuit (28) dies. S'efectuaran, com a mínim, una sèrie de sis (6) provetes cada
cinquanta metres cúbics (50 m3.) de formigó utilitzat a voltes i soleres.
A les obres de formigó armat es faran diàriament dues (2) sèries de sis (6) provetes cadascuna,
per a trencar cada sèrie als set (7) o vint-i-vuit (28) dies, prenent com a càrrega de rotura, a cada
sèrie, la mitja dels resultats, descartant els dos (2) extrems.
Les provetes s'amaçonaran de forma similar a la del formigó de l'obra i es conservaran en
condicions anàlogues a les d'aquest. Si passats vint-i-vuit (28) dies la resistència de les provetes
fos menor a l'especificada, per a aquesta data, en més d'un vint per cent (20%), s'extrauran
provetes de l'obra i si la resistència d'aquestes també fos menor que l'especificada, l'obra serà
enderrocada. En canvi, si la resistència de les provetes extretes fos més gran que la de les
d'assaig, podrà acceptar-se l'obra en cas que es pugui efectuar, sense perill, un assaig en carrega
amb una sobrecàrrega superior en un cinquanta per cent (50%) a la de càlcul, durant el qual es
mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible.
Si no fos possible extreure provetes de l'obra, i les d'assaig no donen el vuitanta per cent (80%) de
les resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se.
En cas que la resistència de les provetes d'assaig i de les extretes de l'obra estès compresa entre
el vuitanta i el cent per cent (80 i 100 %) de l'especificada, el Director Facultatiu podrà rebre, amb
reserves, l'obra, després dels assaigs de càrrega corresponents.
Els rotlles i encofrats seran de fusta, (acomplint les condicions exigides a l'apartat corresponent)
metàl lics o d'altre material adient, a criteri del Director Facultatiu.
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintres i calçat hauran de posseir la
resistència i la rigidesa necessària per a que, amb la marxa prevista del formigó, no es produeixen
moviments locals de més de cinc mil límetres (0,005 m.)
Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per a
aconseguir que els paraments de formigó no presentin defectes, bombaments, ressalts o rebaves
de més de cinc mil límetres (0.005 m.)
Tant les superfícies dels encofrats com els productes que s'els hi pugui aplicar, per a facilitar
l'encofrat, no hauran de contenir substàncies agressives pel formigó.
Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment el fons,

deixant obertures provisionals per a facilitar aquesta tasca.
Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre l'entumiment de les mateixes, per la
humitat del reg o de l'aigua del formigó, sense que deixin escapar la pasta durat el formigonat.
Es disposarà l'encofrat a les bigues i forjats amb la necessària contrafletxa per a que, un cop
desencofrada i carregada la peça de formigó, aquesta conservi contrafletxa del 1:300 de la llum.
S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat, el comportament i resultats dels quals
estiguin sancionats per la pràctica, havent de justificar l'eficàcia d'aquells altres que es proposin i
que, per la seva novetat, manquin d'aquelles garanties.
Mesurament i abonament
Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del Projecte, o amb els plànols de detall
resultants del replanteig de les Obres. i s'abonaran per metres cúbics.
El preu dels encofrats va inclòs en els corresponents preus de formigons. Aquests preus inclouen
els materials dels encofrats la maquinària i la mà d'obra necessària per a la col locació.
El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les operacions
necessàries per a executar la unitat d'obra menys les armadures i llur col locació, que s'abonarà
al preu del quilogram (Kg) d'acer col locat.
Les bastides, cimbres, execució de juntes, operacions de curat i altres operacions necessàries per
a l'execució del formigonat, a criteri de la Direcció de les Obres, es consideraran incloses als preus
dels formigons.
Advertència sobre l'abonament de les obres de fàbrica
Unicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executat conforme a les condicions i amb
subjecció als perfils de replanteig, i plànol dels mateixos, que figuren al Projecte o ordres escrites
del Director Facultatiu. Per tant, en cap cas seran d'abonament els excessos d'obra de fàbrica
executats pel Contractista pel seu compte, sense tenir l'autorització del Director Facultatiu.
Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima, indicats als plànols de
seccions tipus, serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva execució pel Facultatiu
Director per escrit i fent constar, de manera explícita, les dimensions que han de donar-se a la
secció. Per això el Contractista estarà obligat a exigir, prèviament a l'execució de cada part d'obra,
la definició exacta d'aquelles dimensions que no es trobin definides.
2.13. Acer a utilitzar per a Armadures
Condicions generals
L'acer a utilitzar acomplirà les condicions exigides a la Instrucció per el Projecte i Execució de les
Obres de Formigó EH-91.
Qualitat
La carrega de trenc serà superior a sis mil cent Quilograms per centímetre quadrat (6.100
Kg/cm2.)
L'allargament repartit de trenc serà superior o igual al quatre per cent (4%), entenent per això la

deformació unitària romanent, mesurada després de l'assaig normal de tracció UNE 7010. sobre
una base de deu diàmetres (10 ) situada a més de cinc diàmetres (5 ) del coll d'estricció i a més
de tres diàmetres (3 ) del punt d'aplicació de la mordassa. El mòdul d'elasticitat inicial serà igual o
superior a un milió vuit-cents mil quilograms per centímetre quadrat (1.800.000 Kg/cm2). El límit
elàstic serà de cinc mil cent quilograms per centímetre quadrat (5.100 Kg/cm2).
Als acers d'esglaó de relaxament, es prendrà com límit elàstic la mínima tensió capaç de produir
una deformació romanent del dos per mil (0,2 %). La tensió màxima de trenc serà igual o superior
al cent vint-i-cinc per cent (125 %) de la corresponent al seu límit elàstic, entenent per tensió
màxima de trenc el valor de l'ordenada màxima del diagrama tensió-deformació.
El valor del límit elàstic característic es determinarà prenent la mitjana aritmètica dels "n/2" valors
més baixos, obtinguts a l'assaig de "n" provetes, prescindint del valor mig de la sèrie, si "n" fos
imparell.
La qualitat s'ajustarà a la Normativa vigent.
Assaigs
Si el Facultatiu Director de l'Obra ho considera convenient, s'exigirà un certificat del Laboratori
Oficial que garanteixi la qualitat del ferro utilitzat. Així mateix donarà instruccions sobre l'execució a
l'obra de l'assaig de plegament, descrit a la Instrucció per el Projecte i Execució d'Obres de formigó
EH-91.
Armadures i elements metàl.lics.
S'abonaran pels quilograms (Kg) que resultin de l'especejament dels plànols que, abans de
començar cada obra, hagin estat presentats al Director Facultatiu i aprovats per aquest, al preu
corresponent dels que figurin al Quadre de Preus número 1.
Estan compreses als esmentats preus totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el
doblegat i posta a l'obra. Així mateix, estan inclosos els solapaments, ganxos, elements de
sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, etc.
2.14. Pavimentació de Voreres i rajoles de morter comprimit
Definició
La rajola de morter comprimit és una rajola d'una capa d'empremta de morter ric en ciment, àrid fi i,
en casos particulars, colorants, que formen la cara, i una capa de base de morter menys ric en
ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors.
Procedència
Aquest tipus de rajola prové de fàbrica especialitzada.
Característiques generals
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari serà quadrat, amb vint centímetres (0,20 m.)
de costat i quatre centímetres (0,04 m.) de gruix.

Constitució
Està constituït per una cara superior de desgast de dotze mil límetres (0,012 m.) de gruix i una
cara inferior de base de vint-i-vuit mil límetres (0,028 m.)
Les llosetes normals es fabricaran, només, amb ciment Pòrtland i sorra natural; en canvi, les de
color es faran amb ciment Pòrtland i sorra natural a la seva capa base, i amb ciment blanc acolorat
i sorra de marbre a la capa superior de desgast.
El dibuix de la cara superior haurà de ser aprovat per la Inspecció Facultativa.
Normes de Qualitat
Desgast per fregament:
- Recorregut: (250 m.) dos-cents cinquanta metres.
- Pressió: (0,6 Kg/cm2) sis-cents grams per centímetre quadrat.
- Abrassiu: sorra silícica 1 gr/cm2 per via humida
- Desgast mitjà en pèrdua d'alçada: inferior a 2 mm.
- Resistència a la flexió. Flexió per peça completa sobre quatre (4) suports situats entre sí a divuit
centímetres (0,18 m.), i càrrega puntual al centre: superior a (350 Kg.) tres-cents cinquanta
quilograms.
Recepció
No seran de recepció les llosetes si les dimensions i gruixos de llurs capes no s'ajusten a
l'especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos mil límetres (0,002 m.), en més
o en menys.
Mesurament i abonament
S'abonaran per metre quadrat col locat i totalment acabat. El morter es considerarà inclòs al preu,
però el formigó H-100 de base s'abonarà al preu corresponen al Quadre de Preus no. 1.
2.15. Canonades de Formigó
Definició
Es defineixen com a canonades de formigó les formades amb tubs prefabricats de formigó en
massa o armat. S'utilitzen per a la conducció d'aigües sense pressió o per allotjar cables o
conduccions de diferents serveis.
S'exclouen d'aquesta unitat els tubs porosos o anàlegs per a captació d'aigües subterrànies.
També s'exclouen els utilitzats a les canonades a pressió.
Materials
El formigó i les armadures que s'utilitzin a la fabricació dels tubs, així com els materials utilitzats a
la solera i a les juntes, acompliran les condicions especificades als corresponents articles del
present Plec i a les Normativa vigent.
La fabricació dels tubs es durà a terme en un lloc tancat on romandran, aproximadament, tres (3)
dies; estaran protegits del sol i de corrents d'aire, i es mantindran suficientment humits, si no està

prevista una classe de cura. La temperatura ambient no ha de baixar dels cinc graus centígrads
(5ºC) durant el període del curat.
Els tubs seran uniformes i mancaran d'irregularitats a llur superfície. Les arestes dels extrems
seran nítides i les superfícies frontals, verticals a l'eix del tub. Les esmentades arestes
s'arrodoniran amb un radi de cinc mil límetres (0.005 m.). Un cop s'hagi pres el formigó, no es
procedirà al seu allisat amb abeurada de ciment.
Els tubs se subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la
recta en més d'un cinc per mil (0,50%) de la longitud útil. Els tubs no contindran cap defecte que
pugui reduir llur resistència, impermeabilitat o durabilitat.
Els tubs dessecats a l'aire i en posició vertical emetran un soroll clar al colpejar-los amb un martell
petit.
Així mateix, els tubs hauran de ser aptes per a acceptar una pressió de treball màxima de cinccents grams per centímetre quadrat (O,5 Kg/cm2) .
Els conductes hauran de ser sotmesos a la prova de pressió interior i estanqueïtat segons els
mètodes que es fixen a les Normes per a canonades de formigó de l'I.E.T. cc.
Per a l'estanqueïtat, la canonada muntada, a pressió constant de cinc-cents grams per centímetre
quadrat (0,5 Kg/cm2.), no experimentarà pèrdues superiors al valor W, en litres, (l.) calculat segons
la següent fórmula:
W = Ýn . L
sent Ýn el diàmetre interior i L la longitud de prova, en metres (m).
A pressió interior, la canonada muntada haurà de resistir una pressió màxima de prova de
set-cents grams per centímetre quadrat (0,7 Kg/cm2.), durant trenta minuts (30'), sense que el
manòmetre experimenti un descens superior a cent grams per centímetre quadrat (0,1 Kg/cm2) .
En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de
compressió, Qf, en quilograms per metre (Kg/m.) de longitud útil, indicats a la taula següent:
- conductes circulars:
Ýn (mm.)
100
150
200
250
300
400
500
600
700
800
1.000
1.200
1.500

Valor mínim de Qf
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
3.000
3.600
4.200
4.800
6.000
7.200
9.000

- conductes ovoides:
b x h (mm.)
600 x 900
800 x 1.200
1.000 x 1.500
1.200 x 1.800

Valor mínim de Qf
4.000
5.000
6.000
7.000

Es rebutjaran els tubs que, al moment d'utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes
o qualsevol altre defecte que pugui afectar la resistència o estanqueïtat.
La Direcció fixarà la classe i el nombre dels assaigs precisos per a la recepció dels tubs.
Execució de les obres
L'execució de les obres inclou les operacions següents:
- Subministrament del tub
- Preparació de l'assentament.
- Col locació i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncament amb d'altres elements o
canonades.
Quan ho fixi el Projecte o ho ordeni la Direcció, la canonada, un cop executada, es revestirà amb
formigó tipus H-100, a fi que pugui suportar càrregues o sobrecàrregues importants.
La preparació de l'assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació,
compactació, etc.) i en l'execució d'un llit de sorra o material anàleg, per a l'assentament correcte
dels tubs, juntes, colzes, etc, Si al Projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny per
al formigonat de la solera queda inclosa en aquesta operació d'assentament.
Un cop preparat l'esmentat assentament o executada la solera de formigó, es procedirà a la
col locació dels tubs, en sentit ascendent, curant llur alineació per a qui sigui perfecta i amb
pendent.
Els tubs es revisaran minuciosament, rebutjant els què presentin defectes. La col locació
s'efectuarà amb els mitjans adequats per tal d'evitar damnatges als tubs per cops deguts a
subjeccions dolentes
etc.
La construcció de les juntes s'ajustarà al que figura als plànols o Prescripcions Tècniques
Particulars o, en cas que no hi siguin, a les Instruccions de la Direcció. En tot cas, seran
completament estanques. Es rebran amb morter de ciment, MH-450, podent-se segellar amb
betum asfàltic. Sempre que sigui possible, les juntes es rebran i segellaran interiorment.
Si està previst el recobriment amb formigó, es procurarà la immobilitat dels tubs durant aquesta
operació. El formigó no contindrà àrids superiors a tres centímetres (0,003 m.)
La Direcció podrà exigir assaigs d'estanqueïtat de qualsevol secció, o de la totalitat de la
canonada, tant abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes
d'estanqueïtat, el Contractista estarà obligat a aixecar i executar de nou, al seu càrrec, les seccions
defectuoses.
El cost de les proves serà a compte del contractista, amb càrrec a les despeses d'assaig.

Mesurament i abonament
Les canonades de formigó es mesuraran pels metres (m.) de longitud de llur generatriu inferior,
descomptant les longituds de les interrupcions degudes a tronetes, registres, etc. A l'esmentat
mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub.
L'import resultant comprèn el subministrament dels tubs, l'execució de juntes, les peces especials i
els entroncaments amb tronetes o altres canonades.
El material d'assentament o solera de formigó, fins als ronyons, queda inclòs al preu unitari. Llevat
de prescripció en contra, el recobriment sencer dels tubs de formigó, d'executar-se, és
d'abonament independent.
2.16. Tronetes i Pous de Registre
Definició
Es defineixen com a tronetes i pous de registre les obres petites que completen el sistema de
drenatge longitudinal o transversal, o les conduccions de serveis. Seran de formigó construïts "in
situ", prefabricats o d'obra de fàbrica.
Materials
Per a llur construcció s'utilitzaran formigons tipus H-200 o H-250, segons sigui o no armat, llevat
d'indicació en contra als Plànols o Prescripcions Tècniques Particulars.
Execució de les obres.
L'excavació i posterior replè de les rases, per a l'emplaçament d'aquestes obres, s'executarà
segons el que es prescriu a l'article del present Plec. un cop efectuada l'excavació, es procedirà
a construir o col locar les peces prefabricades, amb la situació i dimensions definides als plànols,
tenint cura especial en l'acompliment de les cotes definides als Plànols o fixades per la Direcció. La
unió de les peces prefabricades es farà amb morter MH-450.
Les reixetes i tapes s'ajustaran perfectament al cos de l'obra i, llevat d'indicació en contra, es
col locaran de forma que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents.
Mesurament i abonaran
Les tronetes i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats (ut.) realment executades, en
el ben entès que els pous de registre s'abonaran mitjançant l'únic preu definit d'unitat de pou de
registre. No podrà ser objecte d'abonament independent l'execució d'alguns pous d'alçades
superiors a les normals, ja que el preu s'ha deduït de l'alçada mitja de pous.
2.17. Drenatges Subterranis
Definició
Es defineixen com a drenatges subterranis les rases en les quals es col loca a llur fons un tub per
a captació d'aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.), circumdat per un gruix de
material filtre adequadament compactat, i que estan aïllades, normalment, de les aigües
superficials per una capa impermeable, o relativament impermeable, que ocupi i tanqui la seva part
superior.

En cas d'ometre's la canonada, la part inferior de la rasa queda completament replena de material
filtre, constituint el que s'anomena drenatge cec. En aquests drenatges, el material que ocupa el
centre del filtre es pedra grossa.
Llur execució inclou les operacions següents;
- Execució del llit d'assentament de la canonada.
- Col locació de la canonada.
- Replè de la rasa de drenatge.
Material
Aquesta unitat està formada per tubs.
Condicions Generals
Els tubs a utilitzar als drenatges subterranis seran de formigó, fibrociment, ceràmica, plàstic, o de
qualsevol altre material sancionat per l'experiència.
Si es tracta de tubs de formigó, el material utilitzat a llur fabricació haurà d'acomplir les condicions
adients pels formigons. En cas que s'empri formigó porós, haurà de prescindir-se del percentatge
d'àrid fi necessari, per a assegurar una capacitat de filtració acceptable, considerant-se com a tal la
de cinquanta litres per minut i per decímetre quadrat (50 l/min./dm2) de superfície sota una càrrega
hidrostàtica d'un quilogram per centímetre quadrat (1 Kg/cm2.).
La Direcció podrà exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els. tubs
obtinguts seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions.
Resistència
La Direcció podrà exigir les proves de resistència que consideri necessàries. Si el tub és de secció
circular s'aplicarà l'assaig dels tres (3) punts de càrrega.
Les càrregues de trenc mínimes obtingudes en l'esmentat assaig, seran les següents:
DIÀMETRE DEL TUB
< 35
35< = Ý < 70
Ý>= 70
Forma i dimensions

CÀRREGA DE TRENC
1.000
1.400
2.000

La forma i dimensions dels tubs a utilitzar als drenatge juntes, seran les assenyalades als Plànols i
Prescripcions que assenyali la Direcció.
Els tubs estaran ben calibrats i llurs generatrius seran rectes o tindran la cobertura que els
correspongui als colzes o peces especials. La fletxa mesurada pel cantell còncau de la canonada
serà d'un centímetre per metre (1 cm/m,). El diàmetre interior serà el fixat als plànols, amb
tolerància màxima del cinc per cent (5%).
La superfície interior serà raonablement llisa i no s'admetran més defectes que els de caràcter
accidental o local, sempre que no suposin minva de la qualitat dels tubs ni de llur capacitat de
desguàs.

Execució de les obres
L'execució de la rasa i posterior replè acompliran el que prescriu a l'article 2.9. "Excavació i replè
de rases i pous".
Execució del llit d'assentament de la canonada
Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d'assentament dels tubs
haurà de ser també impermeable. Si el fons de la rasa fos permeable, el llit d'assentament dels
tubs podrà ser, així mateix, permeable.
En tot cas, el llit d'assentament es compactarà fins a aconseguir una base de suport ferma a tota la
longitud de la rasa.
Col.locació de la canonada
La col.locació de la canonada no haurà d'iniciar-se sense la prèvia autorització de la Direcció de
l'Obra. Un cop obtinguda aquesta autorització, els tubs s'estendran en sentit ascendent, amb els
pendents i alineacions assenyalats als Plànols.
El tractament de les juntes i unions de la canonada s'executarà d'acord amb les Plànols,
Prescripcions Tècniques Particulars i amb les Instruccions de la Direcció.
Col.locació del material filtrant
El material impermeable es limitarà al que correspon al llit d'assentament, si procedeix. Es
prosseguirà amb el replè amb material filtre fins a l'alçada indicada als Plànols, col locant aquest
material en tongades de gruix inferior a deu centímetres (0,10 m.), que es compactaran amb
elements adients per a no fer malbé els tubs ni alterar llur posició.
Al llarg de les operacions de replè de la rasa s'haurà de curar, especialment, que no es Produeixi
cap segregació als materials filtre emprats.
Mesurament i abonament
Els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml.) realment executats, mesurats
segons l'eix del tub o del drenatge.
A l'esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent. A l'import resultant queda
inclosa la preparació de l'assentament, canonada, material filtre, replè, compactació, així com
qualsevol altra operació necessària per a deixar acabada la unitat.
L'excavació en rases i pous serà d'abonament independent.
2.18. Embornals i buneres
Definició
Es defineix com a embornal la boca o forat, el pla d'entrada del qual és sensiblement vertical, per
on es recull l'aigua de pluja de les calçades, dels taulers de les obres de fàbrica o, en general, de
qualsevol construcció.
Es defineix com a bunera la boca de desguàs, el pla d'entrada de la qual és sensiblement
horitzontal generalment protegida per una reixeta que acompleix una funció anàloga a la de
l'embornal, però de manera que l'entrada de l'aigua sigui quasi vertical.

Materials
Els diferents materials acompliran el que es Prescriu als corresponents articles del present Plec.
Execució de les obres
Les obres es realitzaran d'acord amb el que s'especifica a les Prescripcions Tècniques Particulars i
amb el que sobre el tema ordeni la Direcció.
La troneta, o pou de caiguda d'aigües, es realitzarà d'acord amb el que s'especifica a l'article
"Tronetes i pous de registre".
Després de l'acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant totes les
acumulacions de fang, residus o matèries estranyes de qualsevol tipus, i s'haurà de mantenir lliure
d'aquestes acumulacions fins a la recepció definitiva de les obres.
Mesurament i abonament
Els embornals i buneres s'abonaran per unitats (Ut.) realment construïdes. En aquesta unitat es
considerarà inclosa la troneta, o pou de caiguda d'aigües, la reixeta i tapa, així com i'excavació i
replè, llevat de prescripció en contra.
També estarà inclosa al preu la conducció pera comunicar l'embornal amb el pou de registre més
pròxim.
2.19. Obres de fàbrica de totxana
S'executaran d'acord amb la Normativa vigent, i s'abonaran als preus del Quadre de Preus no. 1.
Reenfonsament, esquerdejats i arrebossats brunyits
Acabades les obres de fàbrica de totxana vista, s'abaixaran totes les plaques amb el mateix morter
amb que s'han construït, curant que els paraments presentin la major uniformitat possible i enrasat
el morter de les juntes amb les vores de les totxanes.
Quant els paraments corresponents exigeixin ser esquerdejats, es practicaran prèviament les
corresponents operacions de reenfonsat esmentades anteriorment, amb la sola diferència que el
morter de les juntes ha d'arribar només fins a cinc mil límetres (0.005 m.) de les vores de les
totxanes, en lloc d'enrasar amb aquestes. Practicant el reenfonsat, s'esquerdejaran les superfícies
amb el morter de ciment proposat per a aquesta fi als documents corresponents.
En aquells paraments corresponents a obres ja construïdes, a les quals es necessiti un arrebossat
brunyit, a més de l'esquerdejat necessari per a omplir buits de les juntes i de la fàbrica, es
practicarà, en general, l'esquerdejat d'acord amb tot el que s'ha esmentat, i sobre aquest
s'executarà un arrebossat brunyit amb la mescla de ciment proposada per a aquesta fi als
documents del
Pressupost.
Per últim, per els paraments de nova planta que necessitin un arrebossat brunyit, s'executarà
aquest d'acord amb el que s'expressa a l'última part del paràgraf anterior.

Mesurament i abonament
Totes les operacions esmentades al present article no seran d'abonament independent, per
considerar-se incloses als preus de les unitats de fàbriques de totxana.
2.20. Accessos i connexions amb vials existents
El Contractista estarà obligat a executar totes les obres relatives a accessos i connexions amb
vials existents, que a judici de la Direcció de les Obres siguin necessàries.
El mesurament i abonament de les obres es realitzarà segons el Quadre de Preus número 1, i amb
els mateixos criteris que la resta d'obres projectades.
2.21. Abastament d'aigües
Per a l'execució de les Obres d'abastament d'aigües s'acompliran, en tot moment, les
prescripcions del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament
d'aigua.
Els tubs seran de qualsevol material admés per la Normativa vigent i els timbratges seran els
corresponents a la pressió normalitzada de vint quilograms per centímetre quadrat (20 Kg/cm2.).
En qualsevol cas, el Contractista haurà d'executar les Obres i emprar els materials necessaris
d'acord amb la normativa de la companyia subministradora d'aigües, de la qual haurà
d'assabentar- se i tenir-la en compte als càlculs de les ofertes econòmiques.
El tipus de juntes seran les exigides per l'entitat subministradora, així com totes les peces
especials.
L'execució de les rases, col locació de canonades, material de protecció, execució de juntes,
proves de la canonada instal lada i altres operacions necessàries, es faran d'acord amb les
operacions descrites anteriorment.
La protecció necessària a les zones de pas de vials s'executarà d'acord amb les solucions
grafiades als plànols de detall.
Mesurament i abonament
L'execució de les rases i replens s'abonarà als preus únics d'excavació de rases, pous i replens
compactats, definits al Quadre de Preus número 1.
Les canonades es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml.) col locats. Els preus del metre
lineal (ml.) de conduccions inclouran els materials a peu d'obra, la col locació, l'execució de
juntes, les proves de la canonada instal lada, i totes les peces especials que siguin necessàries
per a finalitzar totalment les obres d'abastament, inclòs el formigó d'ancoratge als punts singulars.
Ara bé, les vàlvules, hidrants, boques de reg i sorra per a protecció de les conduccions seran
d'abonament independent.

2.22. Senyalització i balisament
S'ajustarà, en tot moment, al que prescriu el Codi de Circulació vigent.
El mesurament i abonament de totes les Obres de senyalització es realitzarà d'acord amb els
preus definits al Quadre de Preus número 1. Els preus esmentats inclouran tots els materials i
operacions necessàries per a deixar concloses les unitats corresponents de les línies, marques
vials, plafons i senyals. El preu dels senyals inclourà els fonaments, els pals metàl lics i llur
col locació.

2.23. Aplicació de la ClàUsula 50 del Plec de Clàusules Administratives Generals
La definició dels elements de detall de les obres d'urbanització, podrà tenir en compte l'aplicació de
la Clàusula 50 del Plec de Clàusules Administratives Generals.
A fi de poder harmonitzar les Obres de detall de clavegueram, abastament, i altres detalls o
elements constructius, amb les obres existents a l'entorn urbanístic, el Director de les Obres podrà
considerar el contingut de l'esmentada clàusula, sempre que això no suposi costos addicionals.
La dita clàusula també podrà ser d'aplicació a les propostes de modificació de determinats
elements dels serveis, a fi d'ajustar-se a les normatives de les Companyies corresponents.
El present article serà d'aplicació a criteri del Director de les obres.
2.24. Altres Unitats no especificades en aquest Plec
Qualsevol material o unitat d'obra no específicament referenciada en aquest Plec de Condicions
Generals haurà d'acomplir les condicions assenyalades al Plec de Condicions Particulars i en el
seu defecte, acomplirà el que prescriu la normativa vigent.
3. UNITATS O'OBRA DE PLANTACIONS I JARDINERIA
3.1. Terra Vegetal Fertilitzada
Definició
S'anomena terra vegetal fertilitzada la capa superficial del sòl fins arribar a una profunditat de vint a
quaranta centímetres (0,20 a 0,40 m,), que reuneixi bones condicions per a ser plantada o
sembrada, adobada amb adobs orgànics.
Condicions generals
Tant per a la plantació com per a la sembra, es fa necessària la preparació del sòl de tal manera
que la llavor, al germinar, trobi en principi fàcil arrelament i substàncies assimilables i, després, la
deguda protecció i l'escassa o nul la competència per part d'altres plantes. El mateix pot dir-se del
vegetal plantat, per al qual s'ha de buscar sempre unes condicions òptimes per al seu
desenvolupament.

La dosificació granulomètrica de tota terra franca serà la següent:
Sorra
23-52%
Llim
28-50%
Argila
7-27%
Haurà de disgregar-se quan presenti parts aglutinades.
Quant a matèria orgànica, la seva quantitat ha de ser igual o superior al cinc per cent (5%). El seu
PH haurà de ser lleugerament àcid, de sis amb dues dècimes a set (6,2 a 7), que és l'òptim per al
desenvolupament de les bactèries i fongs fertilitzants.
La terra vegetal es fertilitzarà amb l'agregació de vint-i-cinc quilograms de fems per metre cúbic (25
Kg/m3.), si aquesta operació pot fer-se abans de ser escampada la terra vegetal, havent-se de
barrejar convenientment; en cas contrari s'aplicaran, al moment de l'estesa de la terra vegetal, cinc
quilograms per metre quadrat (5 Kg/m2.) del mateix fem, enterrant-lo convenientment.
Mesurament i abonament
S'ajustarà al que prescriu l'article 3.8. "Estesa de terra vegetal fertilitzada".
3.2. Adobs
Definició
S'entén per adobs aquells productes de composició orgànica, mineral o complexa, que s'afegeixen
al sòl per tal d'aconseguir restituir-li els elements necessaris per al bon desenvolupament de les
plantes.
S'han de distingir els tres tipus d'adobs següents:
- Adobs orgànics.
- Adobs minerals.
- Adobs complexes.
Condicions generals
- Adob orgànic :
L'adob orgànic a utilitzar serà el fem, el qual procedirà de les dejeccions sòlides i líquides del
bestià, barrejat irregularment amb el seu jaç.
Serà condició indispensable que hagi estat sotmès a una completa fermentació anaeròbia, amb
una temperatura a l'interior del munt inferior a quaranta-cinc graus (45) i superior als vint-i-cinc
graus (25). Una vegada aconseguit l'anomenat "Llard negre", que tindrà l'aspecte d'una massa
untuosa, negra, humida, i a la qual no es trobaran vestigis del seu origen, es procedirà a
escampar-lo sobre la terra vegetal, barrejant-lo immediatament amb aquesta per tal d'evitar que el
fem perdi la seva riquesa en nitrogen.
La seva densitat serà de vuit-cents quilograms per metre cúbic (800 Kg/m3)
- Adob mineral:
Els adobs minerals que podran utilitzar-se seran els que subministren microelements. Els
principals seran:
Nitrogenats: Sulfat amònic, nitrat amònic, nitrat sòdic, nitrat potàssic, nitrat càlcic, cianamides,

amoníac i urea i nitrosulfat amònic.
Fosforats: Superfosfats, fosfat bicàlcic, fosfat tricàlcic (fosforita i apatita) i "Escorias Thomas".
Potàssics: clorur i sulfat potàssic, sals brutes (mescla de carnalita, Kainita i silvinita) l cendres
vegetals.
Càlcics: carbonat càlcic, sulfat càlcic, hidrat càlcic i escuma de sucrera.
- Adob complex:
Es coneix per adob complex el que s'obté mitjançant una reacció química a partir de matèries
primes, com és el cas de fosfats naturals, amoníac, àcid nítric i, eventualment, àcid sulfúric o
carbònic i sals de potassa. En la seva fabricació entren en joc unes reaccions químiques regulades
per les proporcions relatives dels elements fertilitzants que hi participen. L'adob complex utilitzat
haurà de tenir, com a mínim, quaranta unitats (40 Ut.) fertilitzants.
A les Prescripcions Tècniques Particulars s'especificarà l'adob a utilitzar d'entre els que s'han
esmentat, en funció de l'estat que es trobin els terrenys a plantar o sembrar.
Mesurament i abonament
Els adobs afegits al terreny no seran d'abonament directe, per considerar-se inclosos als
corresponents preus unitaris de "Plantacions i sembres".
3.3. Plantes
Definició
S'entén per plantes en una plantació, totes aquelles que havent nascut i estat criades en un altre
lloc, són arrencades d'aquest i plantades al lloc de plantació.
Condicions generals
- Procedència i selecció:
Les plantes necessàries per a dur a terme les plantacions hauran de procedir de vivers acreditats i
ubicats a zones, on els factors ecològics de les quals siguin semblants als de la zona que s'han
d'executar les plantacions.
Cadascuna d'elles haurà de pertànyer a l'espècie botànica i varietat escollida així com també
haurà de tenir les sabes i mesures que s'especifiquin a les Prescripcions Tècniques Particulars.
L'aspecte i forma de cada planta han de ser els normals que corresponen a cada espècie i que
adquireixen al viver de procedència. L'aspecte i l'edat de la planta hauran de correspondre's, motiu
pel que es rebutjaran aquelles plantes que tinguin les dimensions i aspecte exigits, però ho hagin
aconseguit amb major nombre de sabes del normal.
A totes les plantes hi haurà equilibri entre la part aèria i llur sistema radical, presentant
ostensiblement aquest mostres d'haver estat repicat al viver.
S'exigirà un certificat de garantia del viver proveïdor. Les altres característiques de les plantes
seran de la satisfacció de la Direcció d'Obra.

- Condicions fitosanitaries :
Es rebutjaran totes aquelles plantes que ofereixin o presentin símptomes d'haver sofert alguna
malaltia criptogàmica o atac d'insectes, així com les que presentin ferides o desperfectes a la seva
part aèria o radical, com a conseqüència de la manca de cura en la preparació al viver i en el
transport.
En aquest cas, el Contractista estarà obligat a reposar totes les plantes rebutjades per d'altres en
perfectes condicions fitosanitàries, anant al seu càrrec totes les despeses que aquestes
reposicions causin.
- Preparació i transport:
A l'hora de preparar les plantes al viver per a ser transportades al lloc de la plantació, és
fonamental no deteriorar les arrels en general, ja que el trencament dels extrems d'aquestes
suposa la desaparició dels meristems de creixement. A més, si això succeís, es produiria un
desequilibrament entre la part aèria i el sistema radical, que serà necessari restablir mitjançant una
defoliació de les fulles inferiors de la tija o, si es tracta d'arbres grans, una poda de les branques
inferiors.
La preparació per al trasplantament dels arbres grans cal que hagi estat efectuada un o dos anys
(1 o 2) abans de la data de la plantació i de la manera següent: durant l'època de paralització del
període vegetatiu s'excava una rasa en forma de corona circular al voltant de l'arbre, per tal de
seccionar totes les arrels secundàries que s'estenen més enllà del diàmetre de l'esmentada corona
i formar una mota coberta amb escaiola armada amb filferros.
La fondària de la rasa haurà de ser igual o lleugerament inferior a l'arrel principal i el seu diàmetre
dependrà de la mida de l'arbre.
El transport haurà d'efectuar-se el més ràpid possible i s'hauran de prendre totes les precaucions
necessàries per tal de no deteriorar cap de les parts de la planta.
Les plantes a rel despullada es transportaran envoltant llurs arrels amb molsa, palla, falgueres, etc.
i sobre totes aquestes matèries amb plàstic, per tal d'evitar que el vent o insolació assequi
excessivament les arrels; si les condicions atmosfèriques o de transport són molt desfavorables es
protegiran també les seves parts aèries.
El nombre de plantes, transportades des del viver o plantació, ha de ser el que diàriament pot
plantar-se i, si per qualsevol causa és superior, es dipositarà la planta que sobri en una rasa,
cobrint no solament els sistemes radicals, sinó també part de les copes i, si el terreny no fos humit,
es regarà per tal de mantenir-ho en les condicions adequades.
Pel transport de les plantes amb test, es disposaran aquests de manera que els envasos quedin
fixes i suficientment separats, per tal que les plantes no pateixin deterioraments o trencaments a
llurs parts aèries.
Mesurament i abonament
S'ajustarà al que prescriu l'article 3. 10 "Plantacions".

3.4. Llavors
Definició
Es defineix com a llavor l'embrió capaç de germinal i desenvolupar-se, donant lloc a una espècie
vegetal d'iguals caràcters que les del vegetal del qual procedeix.
Condicions generals
Per a assegurar-s'en que les condicions intrínseques de les llavors són les adequades per a llur
germinació, hauran de fer-se anàlisis previs, segons Reglament de l'Associació Internacional
d'Assaig de Llavors, que a l'Hemisferi Nord va entrar en vigor l'1 de Juliol de l'any 1 .960 i portats a
terme pel Servei Nacional de Llavors Forestal. En cas que aquest organisme no comptés amb
existències i procedís d'altres llocs, haurà de conèixer-se la procedència de les llavors; així i tot, en
aquelles espècies, l'àrea d'habitacle de les quals és mòlt extensa, donada l'existència de races o
varietats a les diferents aclimatacions, té gran importància en l'ulterior desenvolupament de les
plantes.
La presa de mostres s'efectuarà amb una sonda tipus "Nobbe"
El grau de puresa admès serà, com a mínim, del noranta per cent (90%). La potència germinativa
admesa serà, al menys, del noranta sis per cent (96%). Com que a molts llistats de
subministrament de llavors n'apareix el valor real, aquest no ha de ser inferior al vuitanta-sis per
cent (86%) .
No hauran de presentar símptomes d'haver sofert malalties micrològiques ni presentar atacs de
fongs, bactèries, insectes o altres animals en el moment de la sembra.
La quantitat de llavor a utilitzar per metre quadrat (m2) . podrà deduir-se mitjançant la fórmula
següent:
n
p = -----------N .P.g. K .
on :
. p = pes en Kg. per m2. de llavor a utilitzar.
. n = nombre de plantes a obtenir per m2.
. N = Nombre de llavors existents a 1 Kg.
. P = puresa en tant per 1 .
. g = potència germinativa en tant per 1 .
. K = coeficient depenent de l'espècie i característiques ecològiques i biològiques del lloc al qual
s'efectuï la sembra.
A quest coeficient varia de vint dècimes a un (0,20 a 1.00) segons els casos.
Mesurament i abonament
S'ajustarà al que prescriu l'article 3.1. "Sembres" .

3.5. Humus
Definició
S'anomena així al material utilitzat per tal de cobrir la llavor al moment de la sembra.
Condicions generals
Haurà de ser constituït per elements amb un elevat percentatge de matèria orgànica, motiu pel
qual la seva coloració ha de ser negrenca.
Haurà de ser ric en elements fertilitzants. La seva textura ha de ser tal que eviti una ràpida
dessecació de la llavor i del sòl.
Estarà suficientment sec per tal d'evitar amuntegaments que perjudiquin la uniformitat de la
distribució.
Mesurament i abonament
L'humus no serà d'abonament directe, per considerar-se inclòs al preu unitari de les "Sembres".
3.6. Vents i Tutors .
Definició
S'entén per vents i tutors, aquells elements que subjecten els plançons per tal de mantenir la seva
verticalitat i equilibri.
Condicions generals
Vents:
Els vents constaran de tres (3) tirants de filferro, cada un d'ells d'una longitud aproximada a
l'alçada de l'arbre a subjectar. Els materials i seccions dels esmentats tirants seran els adequats
per a poder resistir, en cada cas, les tensions a les quals estaran sotmesos pel pes de l'arbre i la
força del vent . Els lligams hauran de portar materials de protecció. per tal de no produir ferides a
l'arbre.
Tutors:
Els tutors seran de fusta i d'una longitud aproximada a la del tronc del plançó a subjectar més la
fondària a la qual s'ha de clavar. S'hauran d'utilitzar, per a fer tutors, fustes que resisteixin les
produccions i que estiguin lliures d'irregularitats.
En casos especials, el nombre de tutors a utilitzar serà de tres (3) i de les mateixes
característiques que els anteriors. En aquest cas, es tensaran mitjançant els lligams.
Mesurament i abonament
Els vents i tutors no són d'abonament independent, per considerar-se inclosos als preus unitaris.

3.7. Aigua a utilitzar als regs.
Condicions generals
L'aigua a utilitzar al llarg de la plantació i la sembra, així com els regs necessaris de conservació,
serà suficientment pura, amb concentracions salines (clorurs i sulfats) inferior al cinc per mil
(0.5%).
No es consideren aptes les aigües salnitroses o de procedència marina que penetrin a la terra a
causa del capbussament dels estrats de mar a terra. No s'utilitzarà tampoc aigua amb un PH
inferior a sis (6).
Si les aigües que s'utilitzen als regs procedeixen d'un brollador o de captacions soterrànies, de
manera que es faci precís elevar-les mitjançant grups motobombes o bé aigües artesianes,
capaces d'abastar per si soles el nivell desitjat, haurà de prendre's la precaució d'airejar-les
prèviament.
Mesurament i abonament
S'ajustarà el que prescriu l'article 3.12 "Regs d'aigua".
3.8. Estesa de Terra vegetal fertilitzada.
Definició.
Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per a cobrir amb terra vegetal fertilitzada les
superfícies vistes dels talussos de terraplè i desmunt, i altres zones a plantar o sembrar.
Llur execució inclou les operacions següents:
- Remolta i transport de la terra vegetal fertilitzada.
- Estesa i conformació a la sembra
Materials
La terra vegetal fertilitzada acomplirà les prescripcions fixades al corresponent article del present
Plec.
Execució de les obres
En cas de talussos de desmunt o terraplè, aquesta unitat d'obra s'executarà a mesura que es
vagin acabant els talussos, procedint a continuació a la sembra o plantació de les espècies
cespitoses, malgrat que les obres de plantació estiguin programades en fase posterior.
Remolta i transport de la terra vegetal fertilitzada:
Es remourà i transportarà a la zona d'ús, per procedir a la seva estesa, amb molta cura, per tal
d'evitar que la terra es faci fang.
S'evitarà la Contaminació d'aquesta terra amb grava, terrossos d'argila o pedres més grans de cinc
centímetres (0,05 m.).

Preparació de les superfícies:
De no existir al Quadre de Preus un preu unitari independent per a la unitat de "Demolicions" i per
a la unitat de "Esbrossada del terreny", es procedirà, dins de la present unitat i sense abonament
addicional, a realitzar les operacions descrites als Articles corresponents del present Plec.
Es procedirà a continuació a l'anivellament de la superfície, desmuntant o omplint les desigualtats
existents.
Estesa i conformació:
La terra vegetal fertilitzada s'estendrà i conformarà amb un gruix uniforme, fent ús d'aquella
maquinària pel mitjà de la qual s'eviten les passades per sobre i la compactació resultant. Per a
talussos elevats s'utilitzaran transportadores de cinta, excavadores lleugeres comanades per cable
o de braç llarg, etc.
El Contractista tornarà a col locar, al seu càrrec, la terra vegetal que hagués relliscat del seu
emplaçament, per descuit o incompliment de les exigències del present article, així com també en
cas d'erosions per pluges o d'altres causes.
Finalment, es procedirà a la neteja de la zona, transportant a l'abocador o lloc d'ús els materials
que sobrin o hagin estat rebutjats, retirant, així mateix, les instal lacions provisionals.
Mesurament i abonament
El mesurament i abonament d'estesa de la terra vegetal fertilitzada es farà per metres cúbics (m3.)
realment estesos, mesurats en replegues o una vegada estesos. També podrà fer-se per metres
quadrats (m2.) de superfícies cobertes amb un determinat gruix.
3.9. Obertura de sots.
Definició
Consisteix en el buidat del terreny mitjançant l'excavació de cavitats més o menys prismàtiques i
d'una fondària variable, que en tots els casos permeti que les arrels de la planta puguin
col locar-se sense doblegar, especialment l'àpex principal, o bé càpiga folgadament la mota.
Execució de les obres.
El Contractista procedirà al replanteig de detall per a la ubicació de les plantes, no podent iniciar-se
l'obertura de sots sense la prèvia aprovació del replanteig per part de la Direcció.
El treball d'obertura ha de realitzar-se amb el sòl humit, donat que així la consistència del sòl es
menor, i amb una antelació suficient sobre el moment de la plantació, per tal d'aconseguir una
bona meteorització dels sots.
Si en algun dels horitzons del terreny apareixen terres de mala qualitat, impròpies de ser utilitzades
al replè dels sots, a l'hora d'efectuar-se la plantació, serà necessari el seu transport a l'abocador.
La terra treta, de bona qualitat, ha de col locar-se propera al sot, a sotavent, i sobretot si aquest
es troba en un talús, per la part inferior del mateix, amb la finalitat que els vents o les aigües no
omplin de bell nou el sot amb la terra que s'ha tret.

Les dimensions dels sots estaran en relació amb la planta a plantar segons vingui preparada, amb
mota o a arrel despullada.
Si no s'especifica altra cosa a les Prescripcions Tècniques Particulars, les dimensions dels sots
seran les següents:
- Per a arbres de més de tres metres (3 m.) d'alçada amb mota: 1,00 x 1,00 x 1,00 m.
- Per a frondoses de tres (3) sabes a rel despullada: 0.80 x 0.80 x 0.80 m.
- Per a arbres i arbustos compresos entre un metre i mig (1 ,5 m.) i dos metres (2 m.) amb mota:
0,60 x 0,60 x 0,60 m.
- Per a arbustos i arbres menors d'un metre i mig (1 ,5 m.) amb mota o test:0.50 x 0.50 x 0.50 m.
- La resta de les plantes, exceptuant cespitoses: 0,30 x 0,30 x 0,30 m.
Quan les condicions ecològiques siguin tals que no es necessiti incrementar la capacitat de camp,
poden reduir-se les dimensions abans especificades, o inclús es podrà utilitzar el plantamon, si així
ho autoritza la Direcció d'Obra.
Per a la plantació de les espècies cespitoses s'utilitzarà el punxó o el borró.
Mesurament i abonament
Si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al Quadre de Preus no. 1 no es fa cap tipus de
referència a la unitat d'obertura de sots, s'entendrà que està compresa a les de plantació i, per
tant, no serà procedent el seu mesurament i abonament per separat.
En cas contrari, l'obertura de sots s'abonarà per metres cúbics (m3.) realment excavats, mesurats
al terreny. Resta inclòs en aquesta unitat el transport a l'abocador del material de mala qualitat tret
del sot.
3.10. Plantacions
Definició
Es defineix com a plantació el procediment de repoblació artificial que consisteix en col locar al
terreny, prèviament preparat, una planta més o menys desenvolupada, nascuda i criada en un altre
lloc.
Materials
L'adob, les plantes, els vents, els tutors i l'aigua compliran les condicions fixades als corresponents
articles del present Plec.
Execució de les plantacions
No podrà iniciar-se la plantació sense prèvia aprovació per la Direcció d'obra del replanteig i de la
concreta ubicació de cada espècie. Es procurarà que el terç superior dels talussos resti més
densament plantat, per a major protecció contra l'erosió.
Als talussos de desmunt i al terraplè l'execució de les plantacions de cespitoses s'efectuarà
immediatament després de l'execució dels talussos, malgrat que les obres de plantacions siguin
programades en fase posterior.
Al fons del sot s'introduirà la terra junt amb una quantitat de fem, que oscil larà entre un i deu (1 i
10 kg.) quilograms, segons els casos. Sobre, es col locarà una capa de terra vegetal, per tal

d'aïllar les arrels del fem al moment de la plantació, operació que s'ha de fer amb cura, donat que
si el fem i les arrels tenen contacte, aquestes darreres poden cremar-se i, en conseqüència, morir
la planta.
En cas de plantació a arrel despullada, prèvia eliminació de les arrels que arribin trencades i el
despunt de les altres, conservant però totes les petites arrels, es col locarà la planta amb molta
cura, de manera que les arrels restin a llur posició normal i sense doblegar-se, especialment l'arrel
principal de les coníferes. El coll de l'arrel ha de quedar deu centímetres (0,10 m.) més avall que el
nivell del sòl. Seguidament s'omplirà el sot amb terra vegetal tova; abans d'acabar d'omplir el sot
s'aplanarà i regarà abundosament.
Les plantes amb test s'extrauran d'aquest al mateix moment de la plantació, amb cura de no
trencar la mota i deixar l'arrel despullada. Quan s'ompli el sot no s'ha d'aplanar la terra amb els
peus' per tal. de no rompre la mota. Es regarà abundosament al peu de la planta i a la copa.
Les plantes amb mota d'escaiola s'introduiran als sots, degudament preparats i amb el replè dels
fons adients, per a que el coll de l'arrel quedi al nivell del sòl. Tot seguit es treurà el guix del sot,
mirant de no trencar la mota. Seguidament, s'omplirà el sot fins a la meitat, procurant apretar la
terra per tongades, es regarà abundantment i s'acabarà el replè efectuant una etiolització d'uns
quinze centímetres (0,15 m.). Es tindrà cura, també, que tinguin la mateixa orientació que tenien al
viver.
Si cal, es procedirà a la col locació de vents, els quals constaran de tres (3) filferros lligats per un
extrem, una mica més amunt de la meitat de l'arbre, procurant no produir cap ferida amb els
lligams, i per l'altre (extrem subjectats al sòl per mitjà de tres (3) estaques col locades equidistants
entre sí. S'hauran de tensar periòdicament clavant més l'estaca.
L'època de dur a terme les plantacions serà la de paralització de la saba, des d'octubre a abril
malgrat que s'hagi de procurar plantar sempre a la tardor.
No s'ha de plantar, en cap cas, als dies de gelada, De l’efecte de descalçament que això produeix.
Finalment, es procedirà a la neteja de la zona, transportant a l'abocador, o lloc d'ús, els materials
que sobrin o que hagin estat rebutjats, retirant les instal lacions provisionals.
El criteri per a l'aprovació de la unitat arbória, per part de la Direcció Facultativa, es basarà en el
diàmetre del tronc, a un metre (1 m.) de la base.
Mesurament i abonament
El mesurament i abonament de la plantació d'espècies arbóries, arbustives i subarbustives es farà
per unitats (Ut.), i la d'espècies cespitoses per metres quadrats (m2.) mesurats al terreny. En el
preu unitari corresponent hi resta inclòs el reg efectuat durant la plantació.
3.11. Sembres
Definició
Es defineix com a sembra el procediment de repoblació artificial, que consisteix en la disseminació
pel terreny de les llavors de les espècies que s'intenta propagar.
Materials
L'adob, les llavors, l'humus i l'aigua compliran les condicions fixades als corresponents articles del
present Plec.

Execució de les sembres
Als talussos de desmunt i terraplè l'execució de les sembres s'efectuarà immediatament després
d'acabat el talús, prèvia estesa de la terra vegetal, si s'escau, malgrat que les obres de plantacions
siguin programades en fase posterior. Es procurarà que el terç superior dels talussos quedi més
densament sembrat, per a major protecció contra l'erosió.
La sembra es farà a la tardor o a la primavera, no podent realitzar-se en dies no adients, tals com
de fortes calorades, vents càlids o secs, gelades, etc.
Les sembres poden executar-se segons els següents procediments:
1. Sobre el sòl, adequadament preparat i fertilitzat, es repartirà la llavor per tota la superfície a
sembrar, el més uniformement possible.
Per tal d'evitar una mala distribució, no pot sembrar-se amb vents forts, que puguin arrossegar la
llavor.
Si no hi hagués altre remei que efectuar la sembra als dies de vent, es barrejarà la llavor amb sorra
lleugerament humida, i, a més, s'efectuarà la distribució arran de terra.
Les llavors han de plantar-se a una fondària tal que, quan germinin les fulles cotiledonars que
acompanyen la tija en llur desenvolupament, puguin arribar a la superfície abans que hagin esgotat
les substàncies de reserva que la planta utilitza per al seu creixement. La pràctica confirma que
l'esmentada fondària és una vegada i mitja (1,5) la dimensió màxima de la llavor. Però, tenint en
compte el pendent dels talussos i la coberta de tou que s'estendrà de manera uniforme, serà d'un
gruix una mica superior al doble de la major dimensió de la llavor.

Un cop repartida la llavor i coberta amb el tou, es compactarà mitjançant corrons adients, i es
regarà amb aigua, repetint el reg diàriament durant el període inicial d'una (1) a dues (2) setmanes;
la Direcció d'Obra fixarà, segons les condicions climatològiques, la durada exacte d'aquest
període.
2. Mitjançant l'ús de palla corrent, que s'estén manualment uniforme sobre la superfície a sembrar;
tot seguit, sobre l'esmentada palla es distribueix manualment, i també de la forma més uniforme
possible, la mescla de llavors de les espècies escollides junt amb els corresponents adobs; a
continuació es rega l'esmentada coberta de palla amb una emulsió asfàltica, suficientment fluida
per fixar la palla i crear un microclima i unes condicions edafològiques que afavoreixin, no
solament la germinació de llurs llavors, sinó també el seu arrelament i futur desenvolupament de
les plantes. Aquestes operacions es realitzaran, doncs, manualment, exceptuant el reg asfàltic, el
qual s'executarà mitjançant l'ús d'una bomba especial, que tingui la potència necessària per a
transportar o llençar el betum fins a les parts més allunyades.
3. Consisteix en el llançament de la llavor i altres productes a pressió sobre les superfícies que
s'han de sembrar. En una cisterna es barregen amb aigua les llavors, adobs, cel lulosa i,
eventualment, altres productes que afavoreixin el fet que al ser llençada aquesta mescla quedi
adherida sobre el sòl del talús i la llavor en condicions favorables per a poder germinar l arrelar. La
cisterna ha de dur instal lat a l'interior un mesclador, mitjançant el qual pugui mantenir-se una
mescla perfecta de tots els components esmentats al llarg de tota l'operació.
El sistema a adoptar per a efectuar les sembres, d'entre els dos darrers que s'han descrit,

dependrà del pendent del talús o de llur accessibilitat. Però, sempre que les operacions d'estesa
de palla i distribució de llavor puguin fer-se manualment, haurà d'escollir-se aquest primer sistema i
no el de la llançadora, per considerar-se de major efectivitat. El sistema a utilitzar serà fixat per les
Prescripcions Tècniques Particulars o, en cas de mancar aquestes, per la Direcció d'obra.
Existeixen altres procediments, que són variants dels esmentats o mixtes, per a la utilització dels
quals s'haurà d'obtenir l'aprovació expressa de la Direcció.
Finalment, es procedirà a la neteja de la zona, transportant a l'abocador o lloc d'ús els materials
que sobrin o hagin estat rebutjats, i retirant les instal lacions provisionals.
Mesurament i abonament
El mesurament i abonament de la sembra de plantes cespitoses i vivaces es farà per metres
quadrats (m2.), mesurats al terreny. En aquesta unitat queden inclosos els regs efectuats a la
sembra i durat el període inicial.
3.12. Regs d'aigua
Definició
Consisteix en l'addició d'aigua a les plantacions i sembres. Existeixen dos (2) procediments
generals d'addició: per aspersió i pel peu; dins d'aquest segon procediment, es distingeixen dues
(2) modalitats: a manta o per immersió i per imbibició.
Materials
L'aigua acomplirà les condicions fixades a l'article "Aigua a utilitzar als regs".
Execució dels regs
Per tal d'evitar fortes evaporacions, els regs s'efectuaran a les primeres hores del matí i a les
darreres de la tarda, realitzant, però, els regs de plantació al mateix moment en que cada planta es
planti, i els de sembra immediatament després de compactat l'humus.
Es farà de tal manera que no provoquin el descalçament de les plantes ni comportin erosions i
rentats de sòl, ni per escorrentia ni per filtració.
Al llarg del temps que duri la germinació, s'haurà de mantenir la superfície del terreny amb la
humitat necessària perquè el tant per cent (%) de la llavor germinada sigui el previst.
Els primers regs de les zones sembrades es realitzaran en forma de pluja fina, per tal d'evitar que
sigui arrossegada molta quantitat de llavor i faci perdre uniformitat a la gespa acumulant- se a
determinats llocs i produint calbes a d'altres.
Mesurament i abonament
Els regs d'implantació estan compresos a les unitats de plantació i de sembra i, per tant, no es
procedirà al seu mesurament i abonament per separat.
Els regs successius tampoc són d'abonament directe, ja que es consideren inclosos a la unitat
"Conservació de les plantacions" o bé, en el cas de no existir aquesta, s'entén que l'import dels
esmentats treballs queda inclòs en els respectius preus unitaris, no procedint cap indemnització.

3.13. Canonades per a regs
Definició
Son conduccions a pressió per a abastaments d'aigües a rases enterrades o bé a regs.
Materials
La canonada serà de foneria, de plàstic o qualsevol altre material que estigui sancionat per la
pràctica i compleixi la Normativa vigent, d'un tipus reconegut al mercat i prèviament aprovat per la
Direcció d'Obra. La Direcció fixarà els assaigs de recepció que hagin d'efectuar-se.
Execució de les obres
La col locació de la canonada complirà amb les condicions establertes al "Plec de Prescripcions
Tècniques Generals per a canonades d'abastaments d'aigua".
En l'execució de les obres s'acompliran les Prescripcions fixades a l'article 2.21 del present Plec.
S'inclouran, en aquesta unitat, l'execució dels entroncaments de les noves canonades amb les
existents i la col locació de les claus de pas i accessoris que siguin necessaris.
La Direcció ordenarà les proves d'estanqueïtat i altres assaigs que cregui convenients.
Mesurament i abonament
S'acomplirà en tot moment el que disposa sobre el particular l'article 2.21 del present Plec.
S'inclouran al preu les claus de pas, plaques, cargols, juntes i suports que puguin ser necessaris.
3.14. Reposició
Definició
Es defineix com a reposició, en aquest capítol d'"Unitats d'Obra, Jardineria i Plantacions", la
ressembrada i substitució de plantes, que el Contractista haurà d'efectuar durant l'execució de les
obres i durant el període de garantia fins a llur recepció definitiva, quan les espècies corresponents
no hagin tingut el desenvolupament previst a judici de la Direcció d'Obra, o hagin estat danyades
per accidents.
Materials
Compliran el que prescriuen els articles corresponents a les unitats, l'execució de les quals es
repeteix.
Execució de les obres
Primerament es procedirà a arrencar i retirar les plantes defectuoses o seques, així com els
materials que es considerin de mala qualitat i es transportaran a l'abocador.
Tot seguit, s'executaran les fases descrites als articles corresponents a les unitats en qüestió,
havent d'acomplir les prescripcions anteriorment fixades.

Mesurament i abonament
La reposició no es mesurarà ni serà d'abonament directe. Qualsevulla que sigui la importància de
la reposició efectuada, el seu import es considerarà inclòs als preus unitaris de les respectives
unitats de plantacions i sembres, i a la partida alçada de "Conservació de les plantacions".
Malgrat que aquesta partida alçada no existeixi al Pressupost, i inclús si a la Justificació dels Preus
unitaris no apareix cap quantitat per a reposició, s'entén que l'esmentada reposició anirà a càrrec
del Contractista, i en cap cas quedarà exonerat d'efectuar-la fins a la recepció definitiva.
3.15. Conservació de les plantacions
Definició
Es defineix com a conservació de les plantacions els treballs de neteja, esporgada, artigues,
excavacions de sots, tractaments fitosanitaris, execució de vents i tutors, regs, etc., així com la
reposició a les plantacions i sembres i quantes cures culturals siguin necessàries per tal de garantir
les sembres i plantacions realitzades.
La conservació de les plantacions està inclosa a la "conservació de l'obra" descrita a l'article 1.15
del present Plec, però donat el seu peculiar caràcter es descriu amb més detall al present article.
No s'inclou en aquesta unitat la conservació de la instal lació de reg, obra civil accessòria,
instal lació elèctrica, etc., ja que la conservació de plantacions complirà allò prescrit als
corresponents articles del present Plec.
Execució de les obres
Els treballs de conservació de les plantacions s'ajustaran al que prescriuen les respectives unitats
d'obra. Serà també d'aplicació el que fixa l'article 1.15 del present Plec.
Un cop acabada l'execució de l'obra, el Contractista procedirà a la neteja de la zona d'obra i zones
confrontants, transportant a l'abocador els materials que sobrin o que hagin estat rebutjats cobrint
les rases, retirant les instal lacions provisionals, etc.
Mesurament i abonament
La conservació de les plantacions durant l'execució de les obres no és d'abonament directe, ja que
el seu import es considera inclòs als respectius preus unitaris.
La conservació de les plantacions durant el període de garantia i fins a llur recepció definitiva,
s'abonarà per mitjà de la partida alçada de "Conservació de les plantacions" que figura al
Pressupost del Projecte.
En cas de no existir la partida alçada específica per a la conservació de les plantacions, s'entén
que l'import dels esmentats treballs resta inclòs als respectius preus unitaris, no procedint per part
de l'Administració a cap mena d'indemnització. Però en cap cas, el Contractista restarà exonerat
de realitzar els treballs necessaris per a la correcta conservació de les plantacions.
Si el termini de garantia supera la durada prevista, el Contractista haurà de seguir conservant les
plantacions fins a la recepció definitiva de les mateixes, ajustant-se en aquest cas, al que estipula
la clàusula 77 del Plec de Clàusules Administratives Generals.
4. UNITATS O'OBRA DE DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA I ENLLUMENAT PÚBLIC.

4.1. Condicions Generals
A més de les Condicions Tècniques contingudes al present Plec, seran d'aplicació les generals,
especificades als següents documents:
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 24.3/1973, de 20 de Setembre).
- Instruccions Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, i Fulls
d'Interpretació, publicats pel "Ministerio de Industria".
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d'Energia (Decret del 12
de Maig del 1.954).
- 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 de 23 de Febrer del 1.949.
- 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 acompliment.
- Les recomanacions d'"U.N.E.S.A.".
- Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, publicat pel "Ministerio
de Obras Públicas".
Seran també d'obligat compliment les Normes i Costums particulars de la Companyia
Subministradora, així com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades
disposicions, i també la nova legislació aplicable que es promulgui amb anterioritat a la
Contractació de la present Obra.
El contractista s'obliga a mantenir amb l'Empresa subministradora el contacte necessari, per mitjà
del Tècnic Encarregat, per tal d'evitar criteris diferents i posteriors complicacions.
Permisos, llicències i dictàmens
El Contractista haurà d'obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a
l'execució i posta en servei de les obres, i haurà d'abonar tots els càrrecs, taxes i impostos, que es
derivin de llur obtenció i del visat del Projecte d'Enllumenat Públic, pel Col legi Professional
corresponent.
El contractista també haurà d'abonar totes les despeses necessàries per a l'obtenció de
l'Aprovació Prèvia de Projecte i l'Autorització de Posta en Servei, per part de la Del legació
Provincial d'Industria.
Materials
Tots els materials utilitzats, fins i tot els no relacionats en aquest Plec, hauran de ser de primera
qualitat.
Documentació Prèvia a l'inici de les obres elèctriques
Un cop adjudicada l'obra definitivament, i abans de la instal lació, el Contractista presentarà al
Tècnic Encarregat els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de "colada", etc. dels
materials que s'han d'utilitzar a l'obra.

Abans d'instal lar qualsevol material, caldrà presentar:
- Bàculs i columnes
Certificats i plànols amb totes les característiques del suport (mides, gruixos, tipus d'acer,
característiques del galvanitzat, etc.), que figurin en aquest plec de Condicions, Plànols i altra
documentació d'aquest Projecte. Certificat de "colada".
- Lluminàries
Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que composen la
lluminària, i més concretament del reflector.
Corbes fotomètriques
- Llums
Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitja i flux
lluminós.
- Equip d'encesa
Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies.
- Cables
Protocol d'assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant.
- Tubs i canalitzacions
Catàlegs del fabricant amb els tipus de materials, gruixos i resistència.
La totalitat dels documents que s'entreguin hauran d'anar identificats pel fabricant, instal lador o
persona qualificada, amb menció expressa de l'obra on van destinats.
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de
l'Obra. Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ser
rebutjats per la Direcció de l'Obra, àdhuc després de ser col locats, si no acomplissin les
condicions exigides en aquest Plec de Condicions, podent ser reemplaçats per d'altres que
acompleixin les esmentades qualitats.
Els materials rebutjats per la Direcció de l'Obra, si fossin replegats o col locats, hauran de ser
retirats pel Contractista immediatament i en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condició, la
Direcció de l'Obra podrà manar retirar-los, pel mitjà que cregui oportú, per compte de la Contracta.
Tots els materials i elements estaran en prefecte estat de conservació i ús i es rebutjaran aquells
que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats.
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s'especifiquin
expressament en aquest Plec de Condicions, seran del tipus i qualitat que s'utilitzen normalment
per l'Empresa Subministradora d'electricitat, i previ el vist i plau del Director de l'Obra.
Reconeixements i assaigs

Quan el Director de l'Obra ho cregui oportú, podrà manar i encarregar l'anàlisi, assaig o
comprovació dels materials, elements o instal lacions, bé sigui a la fàbrica d'origen, als laboratoris
oficials o a la mateixa obra, segons cregui més adient, malgrat que no hi siguin indicats en aquest
Plec.
En cas de discrepància, els assaigs o proves s'efectuaran al Laboratori Oficial, que la Direcció de
l'Obra designi.
Les despeses ocasionades per aquestes proves i llur comprovació seran a compte de la
Contracta.
Personal
La Contracta tindrà, en tot moment, un encarregat capacitat al front de l'obra, mentre es realitzin
els treballs, el qual rebrà, acomplirà i trametrà les ordres que li doni el Director.
També hi haurà sempre a l'obra el nombre i classe d'operaris que facin falta per al volum i
naturalesa dels treballs que a'hagin de realitzar, els quals seran de reconeguda aptitud i
experimentats en l'ofici.
Quan la Direcció de l'Obra ho cregui convenient, podrà manar que un Tècnic titulat, de la categoria
oportuna, representi al Contractista, en part o en totes les qüestions de l'obra.
Així mateix, si ho creu necessari la Direcció de l'obra, es podrà comptar amb un vigilant, depenent
directament d'ella, amb totes les facilitats per part del Contractista, per a que pugui acomplir amb la
missió encomanada.
En tots els casos, el Contractista abonarà la totalitat de les despeses que això origini.
Execució de les obres
El muntatge d'elements i la realització de les obres s'efectuarà amb estreta subjecció al present
Projecte, a les Normes i Disposicions oficials que li siguin d'aplicació, i a les ordres que doni el
Director de l'Obra.
Aquestes operacions s'efectuaran amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d'obra especialitzada i
segons el bon art de cada ofici, de manera que, a més del bon funcionament, presentin bon
aspecte i quedin perfectament acabades i en òptimes condicions de durada i conservació.
Per a que els plànols siguin vàlids per a l'obra, caldrà que figuri la nota següent: "Autoritzat per a
construir", al costat de la data i la signatura del Director de l'Obra.
Obres accessòries
Es consideraran obres accessòries aquelles que no figurin a la redacció del Projecte, les quals, de
presentar-se, s'efectuaran d'acord amb els Projectes Parcials que es redactin durant l'execució de
les obres i quedaran subjectes a les mateixes condicions per les que es regeixen les que figuren a
la Contracta.
Interpretació i desenvolupament del Projecte.
El Director de l'obra interpretarà el Projecte i donarà les ordres per al seu desenvolupament, marxa
i disposició de les obres, així com les modificacions que estimi oportunes, sempre que no alterin
fonamentalment el Projecte o classe de treballs i materials consignats al mateix.

El Contractista no podrà introduir cap tipus de modificació sense l'autorització escrita del Director.
Si alguna part de l'obra o classe de materials, no quedés suficientment especificada, presentés
dubtes, resultés alguna contradicció als documents del present Projecte o pogués suggerir-se
alguna solució més avantatjosa durant la marxa de les obres, la Contracta ho posarà
immediatament en coneixement de la Direcció de l'obra per escrit, i s'abstindrà d'instal lar els
materials o executar l'obra en qüestió, fins a rebre l'aclariment o resolució de la Direcció.
Millores i modificacions del Projecte.
Només es consideraran com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat
ordenades expressament, per escrit, per la Direcció de l'obra, i de les que s'hagi convingut el preu
abans de procedir a llur execució.
Mitjans i obres auxiliars.
Estan inclosos a la Contracta la utilització de tots els mitjans, materials, mà d'obra, i la construcció
de les obres auxiliars que siguin necessàries per a la bona execució i conservació de totes les
obres objectes d'aquest Projecte. També s'inclourà tot el que sigui necessari per tal de garantir la
seguretat de les esmentades obres, com són: eines, aparells, maquinària, vehicles, grues,
bastides, cintres, apuntalaments, desguassos, proteccions per tal d'evitar l'entrada d'aigües
superficials a les excavacions, desviament o taponament de canals i brolladors, extraccions
d'aigua, esgotaments a les excavacions, avisos i senyals de perill durant el dia i la nit, establiment
de passos provisionals, baixades de conduccions d'aigua, electricitat i altres serveis que apareixin
a les excavacions, etc.
4.2. Condicions del Materials
Tubs, canalitzacions de cables soterrats
Aquests tubs podran ser rígids o corrugats flexibles, de Clorur de Polivinil. Estancs i estables fins a
una temperatura de seixanta graus centígrads (60ºC). Alhora, seran no propagadors de la flama i
tindran un grau de protecció set (7), contra damnatges mecànics.
Columnes
Les columnes seran troncocòniques, de les dimensions especificades als plànols i construïdes en
planxa d'acer, a partir d'un cèrcol laminat de resistència per tracció de trenta-set quilograms per
mil límetre quadrat (37 Kg/mm2.), o superior, classe St 37.
El tronc de con s'obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat, seguint una generatriu, realitzant-se
l'esmentada soldadura amb elèctrode continu en atmosfera controlada.
No s'admetran soldadures transversals, llevat en aquells que s'autoritzi un canvi de gruix a la
planxa d'acer, utilitzada o diferents trams de la columna.
A l'extrem inferior se soldarà la placa d'ancoratge, de les dimensions especificades als plànols, i
dotada d'un cèrcol exterior de reforçament i carteles de recolzament.
Per al seu ancoratge a la fonamentació es disposaran els perns, construïts en acer d'alta
resistència a la tracció, cargolant l'extrem superior amb rosca d'una entrada i doblegant el ganxo
inferior, per quedar millor agafada a la massa de formigó.

Els perns d'ancoratge seran de la forma i dimensions indicades als Plànols, d'acer F.111. UNE
36.011.
Les columnes es lliuraran amb els perns que s'indiquen als plànols, amb dues femelles per pern i
arandelles.
Les obertures de les portes, indicades als plànols, presentaran llurs cantons arrodonits, i aniran
previstos d'un emmarcament de passamà de ferro de trenta per tres mil límetres (30 x 3 mm. ),
soldat a la vora de les mateixes. Aniran previstes de portelles en planxa d'acer, que tindrà
dispositius de subjecció i pany. Per tal de protegir-les contra la possible entrada d'aigua a l'interior
del bàcul, la part superior de l'emmarcament de les portelles de registre portarà soldada una
visera. La porta anirà unida a la columna per una cadeneta galvanitzada.
Junt a una de les portes es disposarà. en un lloc accessible a l'interior de la columna i soldat a ella,
un angular amb un orifici per a la subjecció del cable de terra. Es preveurà un passamà d'un mínim
de quatre mil límetres (4 mm.) de gruix, per a subjectar-hi la caixa i tauler de connexions.
Les columnes es lliuraran galvanitzades en tota la longitud, mitjançant immersió en bany calent. El
bany de galvanitzat ha de contenir un mínim de noranta-vuit i mig per cent (98,5%) de zenc pur en
pes, havent d'obtenir-se un dipòsit mínim de sis-cents grams per metre quadrat (600 gr./m2.),
sobre la superfície de la columna. Tal característica i les d'adherència, continuïtat i aspecte
superficial s'adaptaran al que estableix la Norma UNE 37.501.
La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles, ni abonyegament, i les
soldadures es poliran degudament per tal d'aconseguir un acabat exterior de bona aparença i
regularitat.
Les columnes i bàculs s'enumeraran amb quatre xifres, a definir per la Direcció de l'obra,
mitjançant pintura indeleble a la part frontal dels mateixos.
Basaments de les columnes
Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Plànols.
L'excavació es realitzarà de manera que les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla,
evitant en aquesta les arestes arrodonides.
El fonament s'efectuarà amb formigó de resistència H-250, en el qual s'encasten els perns
d'ancoratge, situant-los mitjançant plantilla, de manera que la seva col locació resulti vertical i que
sobresurti la longitud suficient per tal d'assegurar l'entrada completa de les femelles de subjecció i
llurs arandelles.
A l'interior de la foneria s'embeurà un colze de tub de PVC, de diàmetre cent vint-i-cinc metres
(0,125 m) , per a permetre l'accés a l'interior de la columna. Els extrems d'aquest tub hauran de
tenir les vores polides i que no tallin.
Lluminàries
Les lluminàries seran pròpies de l'enllumenat Públic, preparades per anar, indistintament a bàcul i
columna, tancades i amb capacitat per a posar-hi l'equip elèctric de doble encesa.
El grau de protecció serà IP 55, classe I.
Les lluminàries seran de tipus tancades, en metacrilat injectat, amb junta de doble estanqueïtat en
elastòmer de silicones, anti-adherent, resistents a l'envelliment i als raigs ultraviolats, conservant

llurs propietats des de setanta graus centígrads (70ºC), fins als dos-cents cinquanta (250ºC).
Portaran filtre de carbó actiu.
El cablatge del bloc d'alimentació es farà amb conductors d'alta temperatura i protegits per una
beina de fibra de vidre amb silicones.
El capot podrà ser de:
- Polipropilé injectat, estabilitzat davant els raigs ultraviolats, de densitat de nou-cents cinc grams
per decímetre cúbic (0,905 Kg/dm3.) i una resistència al calor en exposició contínua de cent
trenta-cinc graus centígrads (135ºC).
- Foneria injectada d'aleació d'alumini, pintada amb pintura electrostàtica, polimeritzada a alta
temperatura.
L'òptica serà en alumini, refinat, embotit, tractat per oxidació anòdica.
Hauran de tenir una puresa de noranta-nou amb vuitanta-cinc per cent (99,85%).
El gruix mínim del reflector serà d'un mil límetre i dues dècimes de mil límetre (1,2 mm.).
El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre (4) micres.
Totes Les fixacions, cargolaria, pestells, etc., seran en material inoxidable.
Les característiques fotomètriques de les lluminàries hauran de garantir els resultats previstos al
Projecte guant a nivells i uniformitats. Les mides de les lluminàries no seran mai inferiors a les que
figuren als plànols.
- Lluminària esfèrica; les lluminàries de tipus esfèric tindran el globus difusor en polietilè d'alta
densitat, opal resistent a l'impacte (IP 9) i a l'envelliment per acció de la radiació ultraviolada.
La base portaglobus serà de foneria d'alumini, prevista per allotjar l'equip d'encès en alt factor, el
portallànties i la xapa reflectora.
Totes les parts metàl liques seran inoxidables.
Les característiques fotomètriques de les lluminàries hauran de garantir els resultats previstos al
Projecte quant a nivells i uniformitats. Les mides de les lluminàries no seran mai inferiors a les que
hi figuren als plànols.
Proteccions
A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s'instal larà una pica de terra a cada
punt de llum i quadre. Unint totes les piques es disposarà una presa de terra, formada per cable de
coure nu de trenta-cinc mil límetres quadrats (35 mm2.) de secció. Aquest cable anirà soterrat
directament a terra, és a dir, fora de les canalitzacions elèctriques, i a cinquanta centímetres (0,50
m.) de profunditat, com a mínim.
Totes les unions es faran amb soldadura al luminotèrmica d'alta temperatura de fusió.
La unió a la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i femella de material
inoxidable. No hi haurà cap unió entremig de dos (2) punts de llum.

A mes de la posta a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per intensitat de defecte.
S'utilitzaran interruptors diferencials la sensibilitat dels quals vindrà donada pel valor obtingut de la
resistència a terra de les masses.
La instal lació de tots els elements a l'interior de la lluminària, així com la resta a la columna, fa
que tota l'operació sigui inaccesible i que es precisin les eines especials per a llur manipulació.
Taulers de connexió a columnes
S'entén per tauler de connexió a columnes el suport i elements de protecció que s'instal laran a
cada columna.
El tauler serà de material aïllant, no propagador de la flama i no higroscòpic. Serà d'un gruix no
interior a cinc mil límetres (0,005 m), i disposarà dels borns polits i no tallants.
Cada tauler disposarà, com a mínim, de:
- Placa base.
- Curts circuits unipolars amb els corresponents cartutxos fusibles, en nombre igual als cables que
pugin fins la lluminària.
- Borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d'alimentació.
Tots els elements de la placa estaran aïllats elèctricament dels elements metàl lics de la columna.
La cargolaria serà de material inoxidable. El tauler s'instal larà dins d'una caixa de material plàstic,
a l'interior de la columna.
Cables
Els cables que s'empraran per a l'enllumenat públic seran de coure electrolític d'1/56 m./mm2. de
resistència específica, i de les seccions nominals que figuren als plànols.
Tots els conductors que s'utilitzin seran unipolars a les seccions, iguals o superiors a setze
mil límetres quadrats (16 mm2.). La tensió nominal de funcionament serà de mil volts (1.000 V) i
la tensió de prova de quatre mil volts (4.000 V.).
Els cables d'enllumenat enterrats seran armats i amb coberta i un aïllament de Policlorur de Vinil
(PVC) Designació UNE VFV 0,6/1 Kv.
L'armadura serà d'acer galvanitzat als cables tetrapolars, i de material amagnètic (alumini) a la
resta.
La resistència màxima a vint graus centígrads (20ºC.) haurà d'acomplir amb els valors assenyalats
per la Norma UNE 21.119.74.
La resistència d'aïllament haurà d'acomplir el que s'especifica al Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió a l'apartat MIBT 017. Com a màxim serà de deu ohms (10 ) en cent metres (100 m.).
A la coberta, i de manera inesborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i seccions
dels cables.
Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran flexibles, amb aïllament i coberta de
PVC, tensió nominal mil volts (1.000 V.), designació UNE VV 0,6/1 KV i de secció mínima de dos
amb cinc mil límetres quadrats (2,5 mm2.).

Els cables de distribució en b./t. seran d'alumini amb aïllament de Polietilè Reticulat (PRC), coberta
de Policlorur de Vinil (PVC), i designació UNE VV 0,6/1 KV.
Les característiques físiques, mecàniques i elèctriques dels materials dels cables satisfaran el que
indiquen les Normes UNE.
Els cables de Mitja Tensió seran d'alumini i també satisfaran les Normes UNE.
L'aïllament serà de polietilè reticulat amb un gruix mínim de sis amb vuit mil límetres (6,8 mm.).
Existirà una pantalla sobre el conductor, que serà no metàl lica i estarà formada per una cinta
semiconductora, una capa extrusionada de mescla semiconductora o una combinació de les dues.
La pantalla sobre l'aïllament estarà formada per una part semiconductora, no metàl lica,
associada a una part metàl lica.
La secció de la pantalla i la seva resistència elèctrica per metre (m.) de cable a vint graus
centígrads (20ºC.) serà de setze mil límetres quadrats (16 mm2.) Cu. i 1,16/Km. respectivament.
La coberta exterior estarà constituïda per una capa extrusionada de PVC. semiconductora, de
resistivitat compresa entre mil cinc-cents i tres mil centímetres (1.500 i 3.000 cm.).
Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores.
S'ha d'efectuar la identificació de les fases, tant a la distribució com als terminals, mitjançant cintes,
anelles o fundes, d'acord amb els colors indicats per les Normes UNE, a saber; fase "R" color verd,
Fase "S" color groc, Fase "T", color violeta, i neutre, color gris.
Conducció per a canalitzacions d'enllumenat, Baixa o Mitja Tensió.
Llevat de les entrades i sortides als punts de llum, on els cables discorren dins dels tubs, o bé a les
cruïlles de calçada, els cables aniran en rases de seixanta centímetres (0,60 m.) de fondària i
quaranta centímetres (0,40 m.) d'amplada.
Les parets de la rasa hauran de ser verticals i es procurarà que passi poc temps entre l'obertura i
el replè de la mateixa, interrompent els treballs en cas de pluja o inundació.
Els cables podran anar directament enterrats o dins de tubs, segons s'especifica als plànols.
El cable se situarà amb cura sobre un llit de sorra, i es taparà amb la quantitat suficient de sorra
per a que, al col locar la peça ceràmica de protecció, aquesta no arribi a tocar el cable.
Quan el cable vagi entubat, s'escollirà un diàmetre interior suficient per a que els cables es puguin
passar sense cap dificultat. El tub anirà sobre un llit de sorra i no tindré cap deformació ni forats.
No hi haurà cap unió entre tubs. Dins de cada tub no hi passarà més que una sola línia.
L'estesa del cable s'efectuarà de manera que aquest no sofreixi tensions mecàniques, doblecs
excessius o sigui arrossegat de forma que la coberta pogués esqueixar-se. Els treballs d'estesa es
detindran si la temperatura ambient és inferior als zero graus centígrads (0ºC.).
El volum de rasa que resti es farcirà amb productes que provinguin de la mateixa excavació,
sempre que llur densitat mínima al proctor normal sigui de mil quatre-cents cinquanta grams (1,450

Kg) i no contingui elements majors de deu centímetres (0,10 m.) de diàmetre, en quantitat superior
al cinc per cent (5 %).
El replè es realitzarà per capes de vint centímetres (0,20 m.) que hauran de cobrir l'amplada total
de la rasa i es compactaran fins a aconseguir una capacitat del noranta-cinc per cent (95%) del
proctor normal abans de procedir al replè de la capa successiva.
A una fondària aproximada de vint centímetres (0,20 m.) es col locarà una malla de senyalització
de material plàstic, de les característiques indicades als plànols.
Als encreuaments de calçada es col locaran tants conductes com línies elèctriques existeixin,
més un de reserva, que aniran protegits amb formigó, segons especificacions dels plànols.
Entroncaments i derivacions
Els canvis de secció a les línies de distribució s'efectuaran a l'interior dels bàculs o columnes.
Les derivacions s'efectuaran sempre a l'interior de pericons i els entroncaments es fixaran
mitjançant ancoratges i de manera ordenada, a la paret interior del pericó.
Els entroncaments i connexions es realitzaran amb la major cura, per tal que, tant mecànica com
elèctricament, responguin a iguals condicions de seguretat que la resta de la línia.
A l'hora de preparar els diferents conductors per a l'entroncament o connexió, es deixarà l'aïllant
precís, segons el cas, i la part de conductor sense ell estarà neta i no tindrà cap tipus de material
que impedeixi un bon contacte, no sent danyada per les eines ni pel tracte durant l'operació. Els
entroncaments i derivacions es realitzaran mitjançant terminals o manegots a pressió, i situant el
conjunt a l'interior de botelles que, posteriorment, s'ompliran amb resina epoxi per a aplicacions
elèctriques.
La realització del conjunt anirà a càrrec de personal especialitzat. La confecció sera posant-hi cura
i d'acord amb les normes usuals d'aquesta tècnica.
Les característiques mecàniques i elèctriques de cada derivació no seran, en cap cas, inferiors a
les del cable en aquell punt.
Equips
S'entendrà per equips d'encesa dels llums, les reactàncies limitadores de corrent de les mateixes
(en cas de tubs de descàrrega) i els possibles dispositius que siguin necessaris als llums de vapor
de sodi per a l'inici de la descàrrega. Seran del tipus intempèrie estancs.
El Subministrador de les lluminàries haurà d'efectuar les proves i assaigs que s'esmenten. Amb
suficient antelació, advertirà a la Direcció de l'Obra de la data en que es vagin a realitzar, a fi que
els seus tècnics estiguin presents. D'aquestes proves i assaigs es treurà el corresponent
document, que el lliurarà a la Direcció de l'Obra per a la seva constància, podent rebutjar aquesta
les partides si s'observen característiques deficients en un percentatge del cinc per cent (5%) de
les quantitats del mateix tipus.
A) Reactàncies:
El balast o reactància de corrent haurà d'estar constituit per una autoinducció sobre el nucli de
ferro, de les característiques, potència i tipus adequades a cada llum, de forma que a l'aplicar la
tensió d'alimentació del conjunt 220 V-50 Hz, circuli pel llum el seu corrent nominal, donat a les

característiques de la mateixa.
Tots els tipus de reactàncies hauran d'estar dimensionats de forma que, a l'arribar a llur
temperatura de règim, aquesta no experimenti un increment superior a seixanta graus centígrads
(60ºC.) sobre la temperatura ambient, sent aquesta de trenta graus centígrads (30ºC.). La
comprovació de la temperatura dels debanats s'efectuarà pel procediment de mesurament de la
resistència òhmica dels mateixos.
Els debanats, així com els nuclis, hauran d'estar immersos en massa de resines sintètiques de
forma que garanteixin l'evacuació de calor i la capacitat mecànica, no podent-se apreciar sorolls ni
vibracions al llarg de llur funcionament.
Les reactàncies hauran d'estar protegides contra els camps magnètics propers, no podent-se
apreciar variacions apreciables de la impedància al col locar en contacte amb elles altres
reactàncies.

Les pèrdues de potència als debanats no sobrepassaran, en cap cas, els següents valors:
- Llums de vapor de mercuri:
80 W . . . . . . 10 W
125 W . . . . . . 12 W
250 W . . . . . . 18 W
400 W . . . . . . 22 W
- Llums de vapor de sodi d'alta pressió:
70 W . . . . . . 13 W
100 W . . . . . . 15 W
150 W . . . . . . 20 W
250 W . . . . . . 26 W
400 W . . . . . . 35 W
Tots els debanats presentaran una rigidesa dielèctrica respecte a les masses metàl liques que els
envolti i respecte al nucli, de dos mil volts (2.000 V.), prova que es realitzarà amb tensió alterna de
cinquanta Herzs (50 Hz. ) i durada d'un (1) minut.
Els borns de connexió amb la resta del circuit estaran disposats de Ranera que no presentin
continuïtat elèctrica superficial, en cas de condensacions de vapor d'aigua sobre els mateixos.
Compliran les Normes UNE. A l'exterior, i de forma inesborrable, hauran de portar grafiades les
característiques elèctriques, marca del fabricant i esquema de connexió.
B) Condensadors:
Els condensadors, que s'utilitzaran a la compensació del factor de potència, seran del tipus
d'aïllament de paper o polièster metalitzat, estancs, i de les capacitats adequades per a cada tipus
de reactància i llum, que compensi el factor de potència (cos. ) fins a 0,9 com a mínim.
La tensió de prova o d'aïllament entre borns del condensador i parts metàl liques de la coberta
serà de dos mil volts (2.000 V.), - tensió durant un (1) minut - i la tensió nominal de treball de
tres-cents vuitanta volts (380 V.), cinquanta Herzs (50 Hz.) -valor eficaç-.

Hauran de posseir entre llurs borns i de forma inamovible (soldada) una resistència d'un a cinc
ohms (d'1 a 5 ) i un Wat (1 W), per tal d'assegurar l'autodescàrrega del condensador quan es
trobi desconnectat. El corrent de fugides mesurat a mil volts (1.000 V.) de tensió haurà de ser
inferior a una dècima d'Amper (0,1 A.).
Els borns de connexió del condensador es disposaran de forma que no presentin continuïtat
elèctric superficial, en cas de condensacions de vapor d'aigua sobre els mateixos.
Els condensadors d'execució estanca se submergiran en aigua durant quatre (4) hores; les dues
primeres a la tensió nominal i les altres dues desconnectades. Després de la immersió la
resistència d'aïllament, entre borns i parts metàl liques, no serà inferior a dos (2) M .
S'aplicarà entre terminals del condensador, durant una (1) hora, una tensió contínua igual a dues
amb quinze (2,15) vegades la tensió nominal, mantenint-se la temperatura de deu graus
centígrads (10ºC.) sobre l'ambient. Després d'aquesta prova s'aplicarà una tensió quatre amb tres
(4,3) vegades la V. nominal i durant un (1) minut.
Se sotmetrà el condensador, i durant sis (6) hores, a una tensió de dues amb quinze (2,15)
vegades; la nominal, mantenint-se la temperatura de deu graus centígrads (10ºC.) sobre l'ambient.
A l'exterior i de forma inesborrable hauran de portar grafiades les característiques elèctriques,
marca del fabricant i esquema de connexió.
C) Arrencadors:
En cas que el circuit d'encesa de llum necessiti circuits i dispositius d'arrencada, aquests hauran
de realitzar llurs funcions al llarg del període d'encesa, restant totalment eliminats en cop el llum
hagi entrat en funcionament normal. La reactància i l'arrencador no presentaran, fora del cicle
inicial, més pèrdues que les que són pròpies de la limitació de corrent i, en qualsevol cas, no
superiors a les esmentades per a les reactàncies.
A l'exterior, i de forma inesborrable, hauran de portar grafiades les característiques elèctriques,
marca del fabricant i esquema de connexió.
Llums
Els llums que s'utilitzaran a les instal lacions seran del tipus de descàrrega en gasos.
Els esmentats llums hauran de ser de característiques tècniques iguals o superiors a les que
s'indiquen seguidament, per a cadascun dels tipus i potències.
La Direcció de l'obra es faculta el dret de comprovar estadísticament o globalment les condicions
tècniques i de recepció dels materials subministrats, així com certificats oficials de llurs
característiques, rebutjant-se aquelles que, per les seves característiques deficients o insuficients,
superin el cinc per cent (5%) de les quantitats subministrades del mateix tipus.
Compliran les Normes UNE.
S'entendrà com a llums de descàrrega, tipus vapor de mercuri, els anomenats de color corregit, de
fabricació actual, amb additius de terres rares i amb fluixos inicials, els quals s'indiquen més
endavant.
Dimensions

Les ampolles seran de vidre, de les anomenades de bulb, i de dimensions màximes aproximades
de:
Potència
(W)

Diàmetre màxim
Ampolla (mm)

80
125
250
400

72
77
92
122

70
100
100 T
150
150 T
250
250 T
400
400 T
T = Tubular.
Casquets

71
76
48
92
48
92
48
122
48

Longitud màxima
(mm)
Llums de VMCC
156
177
227
292
Llums de VSAP
156
182
211
227
211
227
257
292
283

El casquet dels mateixos serà del tipus anomenat "Goliat", i haurà de posseir un recobriment
metàl lic antioxidant, niquelat, zencat.
Haurà de garantir-se, alhora, un bon funcionament del mateix (adherències al vidre), a
temperatures màximes de dos-cents cinquanta graus centígrads (250 ºC.), sense que s'observin
esquerdes ni esvorancs a la unió amb l'ampolla ni a les masses vítrees que separen els pols de
contacte.
Tensió d'arrencada
La tensió mínima d'inici de la descàrrega haurà de quedar garantida als llums a:
Temperatura ambient més cinc graus centígrads (+5ºC.); tensió mínima d'encesa: cent vuitanta
volts (180 V.).
Temperatura ambient menys quinze graus centígrads (-15ºC.); tensió mínima d'encesa: dos cents
volts (200 V.).
Temperatura de l'ampolla
L'ampolla de vidre haurà de suportar la pressió interna i les seves deformacions tèrmiques i les del
casquet, sense trencament, fins a una temperatura màxima de tres-cents cinquanta graus
centígrads (350ºC.), suportant, en aquestes condicions, el xoc tèrmic de la calguda de gotes
d'aigua a quinze graus centígrads (15ºC.), sense trencament ni esquerdes sobre el vidre.
Tensió i corrent de l'arc
Una vegada començada la descàrrega i transcorregut el cent per cent (100 %) del periode mínim
d'encesa, s'hauran de confirmar els següents valors en més menys cinc per cent (+-5 %):

Potència Tensió de l'arc Corrent a
(manteniment)
l 'arrencada
(W)
(V)
(A)
80
125
250
400

115
125
135
140

Llums de VMCC
1,20
1,80
3,30
5,10

70
100
100 T
150
150 T
250
250 T
400
400 T

90
100
100
100
150
100
100
105
100

Llums de VSAP
1,25
1,80
1,80
2,52
2,52
4,10
4,10
5,70
5,70

Corrent
absorbida
per la llum. (A)
0,80
1,15
2,20
3,30
1,0
1,2
1,2
1,8
1,8
3,0
3,0
4,4

4,4

Fluix lluminós
El fluix lluminós nominal, mesurat després d'un dos-cents per cent (200 %) del període d'encesa i
transcorregudes les cent (100) primeres hores de vida del llum, resultarà ser de més menys cinc
per cent (+- 5%) dels següents valors:
Potència
(W)
80
125
250
400

Llums de VMCC
3.800
6.300
13.500
23.000

Potència
(W)
70
100
100 T
150
150 T
250
250 T
400
400 T

Fluix lluminós
a les 100 h. (lm)

Fluix lluminós
a les 100 h. (lm)

Llms de VSAP
5.800
9.500
10.000
14.000
14.500
25.000
27.000
47.000
48.000

L'esmentat fluix no haurà de disminuir al llarg de la vida del llum, i caldrà que tingui reactància que
subministri els valors nominals de tensió i corrent, abans indicats, de les següents proporcions
(valors de més menys tres per cent (+- 3%).
- Llums de vuitanta a quatre-cents wats (80 a 400 W):
. A les vuit mil (8.000) hores: superior al vuitanta-quatre per cent (84 %) del fluix inicial.
. A les dotze mil (12.000) hores: superior al setanta-vuit per cent (78 %) del fluix inicial.
Aquests valors suposen, com a mínim, una encesa cada deu (10) hores de funcionament.
Supervivència
S'entendrà com a supervivència el percentatge de llums que continuen funcionant després d'un
cert període de temps, sotmesos als valors de tensió i corrent nominal per a cada tipus de llum,
havent de superar-se els següents valors mínims:
. després de vuit mil (8.000) hores: el noranta-cinc per cent (95 %). . després de dotze mil (12.000)
hores: el noranta-dos per cent (92 %).
Centre de maniobra
Es defineix com a centre de maniobra, el conjunt d'instal lacions, que calen per a la correcta
maniobra d'encesa i apagament de la il luminació, així com per a llur control i mesurament.
Principalment, consten dels següents elements:
- Cèl lula fotoelèctrica per a maniobra automàtica i interruptor horari.
- Quadre elèctric amb Contactors, interruptors, comptadors, fusibles, relés i transformador
d'intensitat i tensió, en el seu cas.
- Armari de protecció.
Materials:
- Cèl lula fotoelèctrica.
Serà de primera qualitat, caldrà que pugui treballar en qualsevol orientació, i es col locarà en uns
suports pròxims als centres de distribució. A l' interior portarà els corresponents accessori per a
poder suportar una càrrega de mil volts (1.000 V,).
No haurà de ser afectada per la pluja, vent, etc., i conservarà les seves característiques tècniques
per un termini no inferior a tres (3) anys.
La connexió d'encesa es produirà quan la il luminació diürna sigui, aproximadament, de cinquanta
(50) lux, i la desconnexió als cent (100) lux.
- Interruptor horari.
Serà de bona qualitat i marca coneguda, amb quadrant que permeti comprovar, fàcilment, l'ho
d'encesa i apagament. Anirà protegit per una caixa metàl lica, i serà de tipus astronòmic.

- Contactors.
Seran trifàsics, d'accionament electromagnètic amb contactes de plata, àmpliament dimensionat
que permetran efectuar un nombre considerable d'interruptors. El consum de la bobina
d'accionament no serà superior a seixanta (60) V.A. Acompliran les Normes VDE.
- Amperímetres i voltímetres.
Seran electromagnètics, de tipus encastat i escales adequades.
- Comptadors.
El comptador d'energia activa del plafó d'enllumenat serà del tipus de quatre (4) fils, per tres-cents
vuitanta volts (380 V.), connexió exterior i amb transformador d'intensitat, si calgués. S'instal larà
equip d'energia activa i reactiva.
- Fusibles.
Seran de tipus protegit per a evitar formació de flama, i no podran sofrir deteriorament més que a
les peces fusibles, pròpiament dites, o a la part destinada a apagar l'arc.
- Interruptors.
Seran de coure o llautó, de valor doble, al menys, a la intensitat del circuit elèctric real. No podran
tancar-se per gravetat ni adoptar posicions de contacte incomplet. Seran tetrapolars, de connexió
interior, amb comandament frontal per estrep i de ruptura brusca.
- Pals a terra.
Tots els centres de distribució i punts de llum portaran connectades a terra totes les parts
metàl liques.
La resistència de posta a terra no serà superior a deu ohms (10
naturalesa ho requereix, més pals a terra.

), havent-se de col locar, si la

Els pals a terra seran segons Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
- Armaris metàl lics.
Els armaris seran de xapa d'acer galvanitzat de tres mil límetres (3 m.) de gruix, com a mínim,
d'una sola peça de xapa, plegada i soldada elèctricament a base de fil continu en aportació, sota
atmosfera inerta.
Una junta d'estanqueïtat curarà del perfecte tancament de portes.
Serà totalment estanc i del tipus exterior amb un grau mínim de protecció IP 559 (UNE).
Ls normes de l'acabat i aspecte exterior, així com del galvanitzat, seran les mateixes que
s'expliquen en aquest Plec de Condicions per a les columnes.
Recorrent el quadre en sentit longitudinal es disposarà un conductor de coure nu de cinquanta
mil límetres quadrats (50 mm2.), al qual serà connectada la carcassa de l'armari, així com totes
les parts metàl liques tals com portes, suports, etc. Aquest conductor anirà unit al circuit general
de terres de l'enllumenat.

L'armari tindrà un sostre especial per a evitar la caiguda d'aigua per degoteig i ranures per a la
ventilació.
Hi haurà previstos dos allotjaments separats, un per a les instal lacions pròpies de la Companyia
Subministradora, i l'altre per a les instal lacions de protecció de línies. La zona destinada a la
Companyia Subministradora es farà seguint les seves indicacions.
Tot el material elèctric anirà muntat a una placa aïllant, hidròfuga, autoextingible, tipus celissol o
celotex, i aïllada de les parts metàl liques de l'armari. Aquesta placa constituirà un doble aïllament
i el seu gruix no serà mai inferior a cinc mil límetres (5 mm).
Tots els elements elèctrics i mecànics vindran protegits contra l'oxidació i seran de primera qualitat.
La connexió entre sí de tots els elements s'efectuarà de manera ordenada, per tal que es pugui
seguir fàcilment qualsevol circuit, marcant-se les diferents fases amb colors internacionals, i amb
altres colors els fils corresponents als circuits secundaris de maniobres.
Tots els cables s'enumeraran en els seus dos extrems.
Tots els elements s'identificaran mitjançant una plaqueta, que indicarà el circuit al que pertanyen.
S'evitarà el pas de conductors per vores que tallin, i es protegiran, si cal, per perfil protector aïllant.
Tots els quadres es lliuraran en funcionament, realitzant-se les proves de maniobra, estanqueïtat,
aïllament, etc., que es considerin oportunes per a llur recepció definitiva.
Dins de cada armari hi haurà un petit calaix, on hi anirà un plànol amb l'esquema unifilar del
quadre i l'identificació dels borns.
4.3. Mesurament i Abonament de les Obres.
Estació transformadora
Comprèn, l'esmentada unitat, l'excavació en qualsevol tipus de terreny, construcció de l'estació,
segons esquemes que figuren als plànols ampliats per les normes particulars de l'Empresa
Subministradora i tots els treballs necessaris, així com l'aportació de mitjans precisos pel correcte
acabat de l'obra.
Es mesurarà per unitat (Ut.) totalment acabada.
Transformador
Aquesta unitat comprèn l'adquisició, transport i dipòsit del transformador adequat a les potència i
tensions indicades.
Es mesurarà per unitat (Ut.) de transformador connectat i comprovat.
Aparellatge interior de l'Estació Transformadora
Aquesta unitat comprèn tots els elements (ruptofusible, seccionadors d'entrada, de sortida i
proteccions del transformador, etc.) necessaris pel correcte funcionament elèctric de l'Estació
Transformadora. Així mateix inclou els circuits auxiliars d'enllumenat i protecció del transformador,
comandaments a distància, senyalització, circuit de terra, i tot aquell material necessari per al bon

funcionament de l'E.T.
Es mesurarà per unitat totalment acabada i comprovada.
Instal lació en baixa tensió
Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensió, cables i quadre de distribució complet, de quatre
mes quatre (4+4), sortides protegides.
Es mesurarà per unitat (Ut) totalment instal lada i comprovada.
Cables
Al preu assignat per metre lineal (ml.) hi queda comprès el cost de totes les operacions
d'adquisició, transport, carreteig i col locació del cable, així com la retirada i l'abonament de les
bobines corresponents.
Llevat del cas del cable de mitja tensió, es considerarà inclòs al preu per metre lineal (ml.) la part
proporcional d'unions, derivacions, terminals, etc.
Es mesurarà per metres lineals realment instal lats.
Conduccions per a canalitzacions d'enllumenat, baixa o mitja tensió
El preu comprèn l'execució del metre lineal de rasa segons dimensions i característiques, que
s'assenyalen als plànols corresponents.
Està inclosa l'excavació en qualsevol tipus de terreny i el replè de la rasa, la sorra que serveix de
llit i de recobriment als cables o conduccions, la cinta de senyalització o maons de protecció
(segons plànols) i tots els tubs necessaris per a passar els cables (o quan s'escaigués, les
caneletes prefabricades).
En cas de conducció per a encreuaments de calçades, el preu inclou totes les canonades
necessàries més el llit i protecció de formigó, així com l'excavació, el replè i el transport a
l'abocador dels materials sobrants.
En tots els casos s'entén que el preu és el mateix qualsevol que sigui el nombre de canonades (o
caneletes) necessàries.
També està inclosa la compactació fins a un noranta per cent (90 %) del proctor normal.
Es mesurarà per metre lineal (ml.).
Punt de llum
Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminària tancada completa, equip
d'encesa en alt factor, llum, tauler de connexió, cables de connexionat des del tauler fins a la
lluminària, posta a terra de tot el conjunt, així com el dau de formigó amb els seus perns
d'ancoratge, inclosa l'excavació. També s'inclou la pica de terra, així com accessoris i altres
elements necessaris pel seu correcte funcionament.
Es mesurarà per unitat (ut.) acabada i comprovada.

Centres i quadres de maniobra
S'inclouen a l'esmentat concepte aquells materials degudament instal lats, necessaris per a la
correcta maniobra d'encesa, apagat, protecció i mesura de les instal lacions.
Aquesta unitat inclou principalment quadres metàl lics galvanitzats, cèl lules fotoelèctriques,
rellotge horari, comptadors, amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i magnetotèrmics,
fusibles, armaris, comptadors, posta a terra, basament per al corresponent ancoratge, cables
elèctrics d'escomesa fins el quadre de baixa tensió dins l'Estació Transformadora, etc.
Inclou l'esmentada unitat l'armari de maniobra com a continent dels elements abans esmentats,
així com l'obra civil d'assentament del mateix.
Tot això degudament connexionat i posat en servei.
Es mesurarà per unitat (Ut.) acabada i en servei.
4.4. Proves per a les Recepcions
Proves per a la recepció Provisional de les obres
Per a la recepció provisional de les Obres, una vegada acabades, la Direcció Facultativa de les
obres procedirà, en presència dels Representants del Contractista, a efectuar els reconeixements i
assaigs que es considerin necessaris per a comprovar que les obres han estat executades d'acord
amb el Projecte, segons les ordres de la Direcció de l'Obra i les modificacions que hagin estat
autoritzades. La Contracta haurà de portar els aparells necessaris per fer les medicions que més
endavant s'expliquen.
No es rebrà cap instal lació elèctrica que no hagi estat provada amb la seva tensió de servei
normal, i demostrar el seu perfecte funcionament.
Previ a la recepció provisional de les Obres, el promotor haurà de tenir al seu poder tots els
documents necessaris per a la immediata connexió de totes les instal lacions. En particular:
- Carta de la companyia Subministradora acceptant els treballs efectuats per a ella.
- Butlletins de l'Instal lador, segellats per la Delegació Provincial d'Indústria.
- Autorització de connexió per part de la Delegació Provincial d'Indústria.
- Tots els plànols, catàlegs i certificats que es relacionen a l'apartat 4.1.
Reconeixement de les obres
Abans del reconeixement de les Obres, el Contractista retirarà de les mateixes, fins a deixar-les
completament netes i aclarides, tots els materials sobrants, restes, embalatges, bobines de cables,
mitjans auxiliars, terres sobrants de les excavacions i replens, escombraries, etc.
Es comprovarà que els materials coincideixen amb els admesos pel Tècnic Encarregat en el
control previ, que corresponen amb les mostres que ja tenia i que no estan deteriorats en llur
aspecte o funcionament. Igualment, es comprovarà que la construcció de les obres de fàbrica, la
realització de les obres de terra i el muntatge de totes les instal lacions elèctriques han estat
executades de forma correcta i acabades i rematades completament.
En particular, es crida l'atenció sobre la verificació dels següents punts:
- Seccions i tipus dels conductors i cables utilitzats.
- Alineació dels punts de llum
- Forma d'execució dels terminals, entroncaments, derivacions i connexions en general.

- Tipus, tensió i intensitat nominals i funcionament de ferms i paviments afectats.
- Geometria de les obres de fàbrica dels centres de transformació.
- Estat dels revestiments, pintures i paviments dels centres de transformació i absència
d'esquerdes, humitats i penetracions d'aigua.
Un cop efectuat aquest reconeixement i d'acord amb les conclusions contingudes, es procedirà a
realitzar amb les instal lacions elèctriques els assaigs que s'indiquen als Articles següents:
Assaig de la Xarxa d'Alta Tensió
Es realitzaran, successivament, els següents assaigs:
1.- Es mesurarà la resistència de l'aïllament entre conductors i entre aquest i el terra.
2.- Es procedirà a la posta en tensió de la xarxa, a ser possible aplicant la tensió de forma creixent
fins arribar a la normal de servei i, en cas contrari, es donarà tensió de cop, tancant l'interruptor
corresponent.
3.- S'acoblarà la xarxa de manera normal als sistemes exteriors de l'Empresa Subministradora,
deixant-la en servei i en marxa industrial durant setanta-dues (72) hores, com a mínim.
4.- Es mesurarà de nou la resistència d'aïllament.
La resistència d'aïllament en ohms ( ) no serà inferior a mil per U (1.000 x U), sent U la tensió de
servei en volts (V). La posta en tensió i el manteniment en servei de la xarxa d'alta tensió no ha de
provocar el funcionament dels aparells de protecció, si estan correctament calibrats i regulats, ni el
falliment de l'aïllament dels cables i de llurs caixes terminals.
A la vista del resultat dels assaigs que es vagin realitzant, es decidirà la conveniència o no de
portar a terme els successius.
Assaigs de les instal lacions elèctriques dels centres de transformació i repartiment.
Es realitzaran els següents assaigs:
- Es mesuraran les distàncies entre els elements de diferents polaritats sotmesos a tensió, i entre
aquests i les parts que no estan en tensió, per comprovar que acompleixen el que disposa l'Article
8 del Reglament d'Estacions Transformadores.
- Es mesurarà la resistència d'aïllament respecte terra de les parts actives de la instal lació, que
no haurà de ser inferior a mil per U (1.000 x U) ohms, ( ) sent U la tensió de servei en volts (V).
- Es mesurarà la resistència de pas a terra dels sistemes de posta a terra, tant dels corresponents
a les parts metàl liques no sotmeses a tensió, com als neutres dels transformadors, havent
d'acomplir el que s'indica als vigents reglaments.
Tots aquests assaigs han d'efectuar-se amb resultats satisfactoris, abans de sotmetre la
instal lació a la seva tensió de servei normal.
Assaig de les instal lacions d'enllumenat públic.
- Caiguda de tensió:
Amb tots els punts de llum connectats es mesurarà la tensió a l'escomesa del centre de
comandament i als caps dels diversos ramals. La caiguda de tensió, a cada ramal, no serà
superior al tres per cent (3%) de l'existent al centre de comandament si en aquest abasta el seu
valor nominal.
- Aïllament:

L'assaig d'aïllament es realitzarà per a cadascun dels conductors adjunts al neutre, posat a terra o
entre conductors actius aïllats. La mesura d'aïllament s'efectuarà segons allò indicat a l'Article del
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió corresponent.
- Proteccions:
Es comprovarà que la intensitat nominal dels diferents fusibles sigui igual o inferior al valor de la
intensitat màxima de servei del conductor protegit.
- Línia de terres:
Es mesurarà la resistència a terra en cada punt, que no haurà de ser superior a deu ohms (10 ).
Equilibri entre fases
Es mesuraran les intensitats a cadascuna de les fases, havent d'existir el màxim equilibri entre
elles.
Identificació de fases
S'ha de comprovar que al Quadre de comandament i a tots aquells als quals es realitzen
connexions, els conductors de les diverses fases i el neutre, si n'hi ha, siguin fàcilment
identificables per llur color.
Il luminació
Es comprovarà amb luxòmetre que els resultats obtinguts siguin iguals o superiors als previstos al
Projecte.
Proves de la recepció definitiva de les Obres
Abans de procedir a la recepció definitiva de les obres mateixes i la Direcció de l'Obra podrà fer
qualsevol de les proves esmentades per la recepció provisional.

5. UNITATS D'OBRA DE XARXA TELEFÒNICA I ALTRES SERVEIS
5.1. Disposicions Aplicables
A més de totes les disposicions generals d'obligat compliment, seran d'especial aplicació les
normatives de les companyies subministradores de gas a les obres corresponents a serveis de
gas i les "Normes de la Compañía Telefónica Nacional de España", per a les Obres de
canalitzacions telefòniques.
Seran també d'aplicació els acords signats amb les companyies Subministradores i la Compañía
Telefónica Nacional de España.

5.2. Materials
Tots els materials compliran les especificacions de les Normatives i Instruccions d'obligat
compliment.
Aquells materials que siguin específics de canalitzacions telefòniques, seran subministrats per la
"Compañía Telefónica Nacional de España".
Els materials compresos en aquesta qualificació seran:
- Tubs de PVC de cent deu mil límetres (110 mm.) de diàmetre exterior i d'un amb dos
mil límetres (1,2 mm.) de gruix.
- Cobertes i tapes per a cambres.
- No seran subministrats els tubs de PVC, de diàmetre seixanta-tres ( 63) i les':obertes i tapes per
a tronetes dels tipus M, H, D, S i F.
Els materials específics de xarxes de gas (obra mecànica) seran subministrats o no per la
companyia corresponent, d'acord amb els convenis signats.
5.3. Execució de Rases per a conduccions telefòniques
Les excavacions de rases i emplaçaments de les cambres, s'efectuaran ajustant-se a les
dimensions expressades als plànols, llevat disposició en contra per part del Facultatiu Director de
les Obres, si ho considera necessari.
Les rases s'excavaran en sentit ascendent per a facilitar la sortida de les aigües. Al realitzar la rasa
es farà un acurat anivellament del fons, donant-li un lleuger pendent cap a les cambres per tal
d'evitar punts baixos a la canalització que facilitin l'acumulació de residus. Un cop realitzada la
rasa, col locades les canonades i abocat el formigó que les recobreix, es procedeix al seu replè
per tongades de trenta centímetres (0,30 m.), regant i compactant sobre cada una d'elles, per a
aconseguir un grau de compactació equiparable al terreny circumdant.
5.4. Col locació de Canonades i Formigonat de les Canalitzacions Telefòniques.
Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una capa de formigó de vuit centímetres (0,08 m.) i sobre
aquesta, es col locarà la primera capa de tubs, subjectant-los amb un suport distanciador cada
setanta centímetres (0,70 m.). Col locada aquesta capa, s'abocarà el formigó dintre fins a cobrir
tres centímetres (0,03 m.), col locant llavors la segona capa. L'operació es repetirà tantes
vegades com capes de tubs tingui la canalització, fins escampar sobre l'ultima una protecció de
vuit centímetres (0,08 m.) de formigó.
Tot seguint es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoblant l'extrem
recte d'un d'ells amb l'extrem de la copa de l'altre i encolant-los amb un adhesiu, a base de
dissolució de PVC, en solvent orgànic volàtil.
Els àrids a utilitzar al formigó no han de superar un format de vint-i-cinc mil límetres (0,025 m.) en
un vuitanta-cinc per cent (85%), tolerant-se en el quinze per cent (15%) restant fins a una dimensió
de trenta mil límetres (0,030 m.).
Per a la prova dels conductes, es passarà a través d'ells un cilindre de deu centímetres (0,10 m.)
de longitud i del diàmetre corresponent segons la Normativa de la C.T.N.E.

5.5. Separació entre Canalitzacions telefòniques i altres serveis
Paral lelismes
S'observarà una separació mínima de vint-i-cinc centímetres (0,025 m.) amb línies de baixa tensió,
referides aquestes mesures als dos punts més propers entre el cable d'energia i el parament
exterior del bloc de formigó que protegeix els conductes de la canalització telefònica.
Pel que fa a l'aigua i al clavegueram, les distàncies mínimes entre llurs punts més propers seran
de trenta centímetres (0,30 m.).
Quant al gas, es tractarà d'evitar aquest paral lelisme que, si es ineludible, es mantindrà a igual
distància que les conduccions d'aigua, procurant que la seva posició sigui més alta que la de la
conducció telefònica.
En cap cas podran anar superposades la canalització telefònica i la d'un altre servei qualsevol, en
trams superiors a un metre de longitud (1,00 m.).
Encreuaments
Els encreuaments amb altres serveis compliran les següents condicions:
Aigua, gas, electricitat i clavegueram, guardaran una distància entre punts més propers d'ambdues
conduccions de trenta centímetres (0,30 m.) com a mínim.
Es procurarà que el clavegueram i l'aigua passin inferiors a la canalització telefónica, mentre que el
gas haurà d'encreuar superior a ella.
Als punts d'encreuament no coincidirà cap confluència ni junta de canalització.
5.6. Mesurament i Abonament de les Obres
Les cambres de registre i tronetes, tant de gas com de telefonia, es mesuraran i pagaran per
unitats totalment acabades. El preu unitari inclou tots els materials i les operacions necessàries pel
correcte acabat de l'obra, exceptuant els materials que, d'acord amb els convenis existents, han de
subministrar les Companyies, el preu unitari dels quals solament inclou la seva col locació o
instal lació, i el transport. Així mateix, l'esmentat preu, inclourà el cable guia per al galibat.
Els preus unitaris inclouen també els possibles excessos per entrada i connexions.
Les conduccions telefòniques i de gas es mesuraran i abonaran per metres lineals de conducció
acabada. Els preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els replens de terrenys, terres o
formigó (canalitzacions telefòniques) i tots els materials i les operacions necessàries pel correcte
acabat de la unitat, llevat els materials que d'acord amb els convenis existents, han de subministrar
les Companyies.

5 – AMIDAMENTS
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Data: 29/04/19

AMIDAMENTS
01
01
01

OBRA
CAPÍTOL
SUB-CAPÍTOL
NUM. CODI
1

F21QQA01

Pàg.:

PRESSUPOST REURBANITZACIO C/ SANTA TERESA, CAMPANAR I REMEI
ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
ENDERROCS

UA

DESCRIPCIÓ

u

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

Num. Text

Tipus

[C]

3,000

1

[D]

1,000

[E]

1,000

[F]

1,000

TOTAL AMIDAMENT
2

F21QSE01

u

Num. Text

Tipus

[C]

3,000

[D]

1,000

[E]

1,000

[F]

1,000

TOTAL AMIDAMENT
F21QFA01

u

Num. Text

Tipus

[C]

10,000

[D]

1,000

[E]

1,000

[F]

1,000

TOTAL AMIDAMENT
F219FFA0

m

Num. Text

3,000

TOTAL

Fórmula

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

TOTAL

Fórmula

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

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

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

c/Santa Terera -Felip pedrell

1,000

4,300

1,000

1,000

4,300 C#*D#*E#*F#

2

c/Campanar

1,000

3,500

1,000

1,000

3,500 C#*D#*E#*F#

3

c/Remei

1,000

3,900

1,000

1,000

3,900 C#*D#*E#*F#

1,000

1,000

1,000

1,000

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

1,000

6,000

1,000

1,000

6,000 C#*D#*E#*F#

4
5

Plaça

TOTAL AMIDAMENT
5

Fórmula

Retirada de lluminària amb braç existent, desconnexió, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió
o contenidor

1

4

TOTAL

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

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

1

3

F21D3KK1

Num. Text
1
2

c/Santa Teresa

1

m

18,700

Demolició d'interceptor de 84x50 cm de parets de 30 cm, de maó o prefabricat de formigó, inclòs amb solera de 15 cm de
formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1,000

4,300

1,000

1,000

4,300 C#*D#*E#*F#

1,000

4,000

1,000

1,000

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

TOTAL AMIDAMENT

8,300

EUR
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AMIDAMENTS
6

F2194JA1

m2

Num. Text
1

Pàg.:

Demolició de paviment de llambordins de formigó, col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió, inclòs p.p. de tapes de pericons instal.lacions i altres
Tipus

Plaça

2

[C]

[D]

1,000

5,300

1,000

5,000

[E]

0,800

[F]

1,000

F2191306

m

Num. Text

9,240

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

C/Sta Teresa

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

8,000

1,000

1,000

8,000 C#*D#*E#*F#

1,000

2,000

1,000

1,000

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

3

1,000

5,500

1,000

1,000

5,500 C#*D#*E#*F#

4

1,000

14,200

1,000

1,000

14,200 C#*D#*E#*F#

25,000

1,000

1,000

1,000

25,000 C#*D#*E#*F#

altres

TOTAL AMIDAMENT
F2194AL5

m2

Num. Text

Tipus

1

VORERES

2

inclou esglaonat formigó

3

PAVIMENT

4

Paviment carrers

F21D41A2

m

Num. Text

[C]

[D]

[E]

[F]

CLAVEGUERAM

2

C/ Santa Teresa

3

TOTAL

Fórmula

1,000

135,000

1,000

1,000

135,000 C#*D#*E#*F#

1,000

456,850

1,000

1,000

456,850 C#*D#*E#*F#
591,850

Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Tipus

1

54,700

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

TOTAL AMIDAMENT

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1,000

17,200

1,000

1,000

17,200 C#*D#*E#*F#

1,000

18,900

1,000

1,000

18,900 C#*D#*E#*F#

1,000

35,500

1,000

1,000

35,500 C#*D#*E#*F#

5

C/Campanar

1,000

21,000

1,000

1,000

21,000 C#*D#*E#*F#

6

C/Remei

1,000

30,000

1,000

1,000

30,000 C#*D#*E#*F#

8

PLUVIALS

9

C/ Santa Teresa

1,000

17,200

1,000

1,000

17,200 C#*D#*E#*F#

1,000

18,900

1,000

1,000

18,900 C#*D#*E#*F#

4

10

TOTAL AMIDAMENT
10

4,240 C#*D#*E#*F#

1,000

5

9

Fórmula

2

1

8

TOTAL

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

7

F21D2102

m

2

158,700

Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

EUR

REURBANITZACIÓ CARRER SANTA TERESA, CAMPANAR I REMEI
43530 Alcanar, Tarragona
Andreu Queral Moliné SLPU- Arquitecte
Abril 2019
Data: 29/04/19

AMIDAMENTS
Num. Text
1

Tipus

Connexió abonats

2

[C]

[D]

24,000

2,500

1,000

15,000

[E]

1,000

Pàg.:
[F]

1,000

F21DFG02

m

Tipus

[C]

4,000

1

[D]

1,000

[E]

1,000

[F]

1,000

TOTAL AMIDAMENT
F21DAG02

m

Tipus

STA TERESA

2
3

CAMPANAR

4

REMEI

6

Connexió abonats

[C]

[D]

[E]

[F]

NUM. CODI
1

F221D8A6

01
01
02

4,000

TOTAL

Fórmula

48,000

1,000

1,000

48,000 C#*D#*E#*F#

1,000

36,000

1,000

1,000

36,000 C#*D#*E#*F#

1,000

23,000

1,000

1,000

23,000 C#*D#*E#*F#

1,000

35,000

1,000

1,000

35,000 C#*D#*E#*F#

22,000

1,500

1,000

1,000

33,000 C#*D#*E#*F#
175,000

PRESSUPOST REURBANITZACIO C/ SANTA TERESA, CAMPANAR I REMEI
ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
MOVIMENT DE TERRES

UA

DESCRIPCIÓ

m3

Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb pala
excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

C/ STA TERESA

2

Tram 1

1,000

110,750

0,150

1,000

16,613 C#*D#*E#*F#

3

Tram 2

1,000

181,600

0,150

1,000

27,240 C#*D#*E#*F#

5

C/CAMPANAR

1,000

68,800

0,100

1,000

6,880 C#*D#*E#*F#

6

C/ REMEI

1,000

107,050

0,120

1,000

12,846 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
2

Fórmula

1,000

TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL
SUB-CAPÍTOL

TOTAL

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

Demolició de canonada aigua de fins a 10 cm de diàmetre , d'acer o fibrociment, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Num. Text
1

75,000

Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text

12

Fórmula

60,000 C#*D#*E#*F#
15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
11

TOTAL

F2225836

m3

Num. Text
1

INSTAL.LACIONS VARIES

2

S7-Sta Teresa

3

3

63,579

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50
MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1,000

17,200

1,000

1,250

21,500 C#*D#*E#*F#

-1,000

17,200

0,000

0,220

0,000 C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS
4

S8-Sta Teresa

1,000

5
6

S9-Sta Teresa

23,800

1,000

Pàg.:
1,240

-1,000

23,800

1,000

0,220

-5,236 C#*D#*E#*F#

1,000

16,350

1,000

1,290

21,092 C#*D#*E#*F#

-1,000

16,350

1,000

0,230

-3,761 C#*D#*E#*F#

8

1,000

19,200

1,000

1,165

22,368 C#*D#*E#*F#

-1,000

19,200

1,000

0,230

-4,416 C#*D#*E#*F#

1,000

9,250

1,000

1,065

9,851 C#*D#*E#*F#

9

S5-1 Campanar

11
12

S5-2 Campanar

13
14

S6-1 Remei

15
16

S6-2 Remei

17

-1,000

9,250

1,000

0,230

-2,128 C#*D#*E#*F#

1,000

10,250

1,000

0,830

8,508 C#*D#*E#*F#

-1,000

10,250

1,000

0,230

-2,358 C#*D#*E#*F#

1,000

14,900

1,000

1,240

18,476 C#*D#*E#*F#

-1,000

14,900

1,000

0,230

-3,427 C#*D#*E#*F#

1,000

15,300

1,000

0,960

14,688 C#*D#*E#*F#

-1,000

15,300

1,000

0,230

-3,519 C#*D#*E#*F#

18

CONNEXIONS ABONATS FECALS

19

d.250mm

1,000

54,500

0,400

0,400

8,720 C#*D#*E#*F#

20

d.200mm

1,000

81,600

0,300

0,400

9,792 C#*D#*E#*F#

21

d.160mm

1,000

31,500

0,300

0,400

3,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3

F2285SR0

m3

143,442

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

INSTAL.LACIONS VARIES

2

S7-Sta Teresa

1,000

17,200

1,000

0,980

16,856 C#*D#*E#*F#

3

S8-Sta Teresa

1,000

23,800

1,000

0,970

23,086 C#*D#*E#*F#

4

S9-Sta Teresa

1,000

16,350

1,000

1,020

16,677 C#*D#*E#*F#

1,000

19,200

1,000

0,900

17,280 C#*D#*E#*F#

6

S5-1 Campanar

1,000

9,250

1,000

0,880

8,140 C#*D#*E#*F#

7

S5-2 Campanar

1,000

10,250

1,000

0,690

7,073 C#*D#*E#*F#

9

S6-1 Remei

1,000

14,900

1,000

1,050

15,645 C#*D#*E#*F#

10

S6-2 Remei

1,000

15,300

1,000

0,820

12,546 C#*D#*E#*F#

5

TOTAL AMIDAMENT

01
02
01

OBRA
CAPÍTOL
SUB-CAPÍTOL
NUM. CODI
1

29,512 C#*D#*E#*F#

7

10

F9G4K658

Num. Text

4

117,303

PRESSUPOST REURBANITZACIO C/ SANTA TERESA, CAMPANAR I REMEI
PAVIMENTS
SOLERES

UA

DESCRIPCIÓ

m2

Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E, de 18 cm de gruix, de consistència fluïda i un contingut en
fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
mecànic, totalment acabat
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

1

PAVIMENT

2

Paviment carrers

1,000

456,850

1,000

1,000

456,850 C#*D#*E#*F#

4

altres

1,000

25,000

1,000

1,000

25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

01
02
02

OBRA
CAPÍTOL
SUB-CAPÍTOL
NUM. CODI
1

F9F15121

PRESSUPOST REURBANITZACIO C/ SANTA TERESA, CAMPANAR I REMEI
PAVIMENTS
PAVIMENTS

DESCRIPCIÓ

m2

Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, tipus Terana Six de Breinco o
similar, preu superior , sobre llit de morter de ciment pòrtland M-10 de 2 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra
fina i compactació del paviment acabat
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

PAVIMENT

2

Paviment carrers

1,000

456,850

1,000

1,000

456,850 C#*D#*E#*F#

4

deduïr encintat

-1,000

106,650

1,000

1,000

-106,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
F9F15122

m2

350,200

Paviment per a encintat central, contra façanes, de llambordí de formigó de forma rectangular de 20x30 cm i 10 cm de
gruix, autoblocant, tipus Vs5 de BREINCO o similar, preu superior , sobre llit de morter de ciment pòrtland M-10 de 2 cm
de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

PAVIMENT

2

Paviment carrers

1,000

106,650

1,000

1,000

106,650 C#*D#*E#*F#

4

altres

1,000

10,000

1,000

1,000

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

TOTAL AMIDAMENT

01
03
01

OBRA
CAPÍTOL
SUB-CAPÍTOL
NUM. CODI
1

481,850

UA

Num. Text

2

FDDZ6DD4

Num. Text

116,650

PRESSUPOST REURBANITZACIO C/ SANTA TERESA, CAMPANAR I REMEI
SISTEMA INSTAL.LACIONS
INSTAL.LACIÓ SANEJAMENT

UA

DESCRIPCIÓ

u

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
Tipus

1

FECALS

T

2

PLUVIALS

T

3

5

[C]

[D]

[E]

[F]

12,000

TOTAL

Fórmula

12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

12,000

EUR
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AMIDAMENTS
2

FDD1AX10

u

Num. Text

Pàg.:

Pou circular de D=100 cm i fins a 3m d'alçada mitjana, de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, inclòs p.p. de còn assimètric superior, anells intermitjos i
solera base de formigó de 1,3*1,3*0,20m HM-25/P/20/IIa, amb una quantia acer 25kg/m2, totalment acabat
Tipus

1

FECALS

T

2

PLUVIALS

T

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT
FDB17680

u

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

12,000

m

Num. Text

Fórmula

12,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

PLUVIALS

T

2

PL1-PL2

1,000

16,350

1,000

1,000

16,350 C#*D#*E#*F#

3

PL2-PL3

1,000

23,750

1,000

1,000

23,750 C#*D#*E#*F#

FD7JJ146

m

Num. Text

40,100

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 rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

PLUVIALS

2

PL3-PL4

T
1,000

31,100

1,000

1,000

31,100 C#*D#*E#*F#

3

PL2-PL5

1,000

21,000

1,000

1,000

21,000 C#*D#*E#*F#

4

PL3-PL6

1,000

32,000

1,000

1,000

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

6

FECALS

7

CL1-CL2

1,000

20,550

1,000

1,000

20,550 C#*D#*E#*F#

8

CL2-CL3

1,000

23,600

1,000

1,000

23,600 C#*D#*E#*F#

9

CL2-CL4

1,000

31,600

1,000

1,000

31,600 C#*D#*E#*F#

T

TOTAL AMIDAMENT
6

TOTAL

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 rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

TOTAL AMIDAMENT
5

12,000

12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

FD7JN136

Fórmula

Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,3x1,3 m

1

4

TOTAL

12,000 C#*D#*E#*F#

12,000

3

3

FD7FC340

Num. Text
1

FECALS

2

CL2-CL5

6

m

159,850

Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal, tipus SANECOR o similar, de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

T
1,000

21,500

1,000

1,000

21,500 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS
3

CL3-CL6

1,000

33,000

1,000

Pàg.:
1,000

TOTAL AMIDAMENT
7

FD7FC350

m

Num. Text
1

[C]

[D]

[E]

[F]

T
1,000

1,000

61,600 C#*D#*E#*F#

3

10,000

2,000

1,000

1,000

20,000 C#*D#*E#*F#

FD7FC355

m

Tipus

EMBORNALS

4

[C]

[D]

[E]

[F]

INTERCEPTORS

m

Num. Text

2,000

1,000

1,000

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

7,000

2,500

1,000

1,000

17,500 C#*D#*E#*F#

T

Tipus

[C]

[D]

1,000

[F]

1,000

TOTAL

Fórmula

1,000
1,000

3,750

1,000

1,000

3,750 C#*D#*E#*F#

Campanar

1,000

3,000

1,000

1,000

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

3,000

2,250

1,000

1,000

6,750 C#*D#*E#*F#

Remei

1,000

2,700

1,000

1,000

2,700 C#*D#*E#*F#

2,000

3,000

1,000

1,000

6,000 C#*D#*E#*F#

7

3,000

[E]

Sta Teresa

5
6

31,500

Canal-Reixa interceptora de formigó prefabricat de 75x36x30 cm, tipus HRM ref.PC30/C1, amb reixa Mecalinea C2 ,
ref.RM30 de Fundició Benito Dúctil o similar, col·locada sobre llit de formigó HM-20/B/20/I de 60x10 cm i laterals de
10x20cm, totalment acabada

2
4

Fórmula

7,000

TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL

T

5

FD5GU030

81,600

Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, tipus SANECOR o similar, de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

2

TOTAL AMIDAMENT
FD5JIM10

u

Num. Text

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

25,200

Embornal prefabricat+reixa abatible, amb caixa prefabricada de foneria de 555x300x530 mm, tipus Delta PSH570 amb
tapa sifònica interior, C-250, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I, i reomplert lateral, inclòs excavació
mecànica.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Santa Teresa

7,000

1,000

1,000

1,000

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

2

Remei

2,000

1,000

1,000

1,000

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

TOTAL AMIDAMENT
11

Fórmula

2,800

1

10

TOTAL

22,000

Num. Text

9

54,500

2

TOTAL AMIDAMENT
8

33,000 C#*D#*E#*F#

Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, tipus SANECOR o similar, de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa
Tipus

FECALS ABONATS

FDK2A6F3

7

u

9,000

Pericó de 57x57x cm, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat, i formigó HM-20/P/20/I per solera basse, amb sorra
lateral

EUR
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AMIDAMENTS
Num. Text
1

Tipus

escomeses abonats

[C]

32,000

[D]

1,000

[E]

1,000

Pàg.:
[F]

1,000

TOTAL AMIDAMENT

01
03
02

OBRA
CAPÍTOL
SUB-CAPÍTOL
NUM. CODI
1

FFB1F415

DESCRIPCIÓ

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17,
UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Sta Teresa

1,000

73,500

1,000

1,000

73,500 C#*D#*E#*F#

2

Campanar

1,000

20,000

1,000

1,000

20,000 C#*D#*E#*F#

3

Remei

1,000

35,000

1,000

1,000

35,000 C#*D#*E#*F#

5

Hidrant

1,000

2,000

1,000

1,000

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

FFB26355

u

Num. Text

130,500

Connexió d'escomesa amb tub de polietilè de designació PE100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, fins a 2,5m llargada, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa, inclòs ràcord connexió a tub principal
Tipus

noves escomeses

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

13,000

1,000

1,000

1,000

13,000 C#*D#*E#*F#

2

9,000

1,000

1,000

1,000

9,000 C#*D#*E#*F#

3

5,000

1,000

1,000

1,000

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

1

TOTAL AMIDAMENT
FDK2A6F3

u

Num. Text

27,000

Pericó de 57x57x cm, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat, i formigó HM-20/P/20/I per solera basse, amb sorra
lateral
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

pericons claus i creuaments

4,000

1,000

1,000

1,000

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

2

hidrant

1,000

1,000

1,000

1,000

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

TOTAL AMIDAMENT
4

32,000

PRESSUPOST REURBANITZACIO C/ SANTA TERESA, CAMPANAR I REMEI
SISTEMA INSTAL.LACIONS
INSTAL.LACIÓ AIGUA

TOTAL AMIDAMENT

3

Fórmula

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

UA

Num. Text

2

TOTAL

FDKZHJB4

u

Num. Text
1

8

pericons claus i creuaments

5,000

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

[C]

5,000

[D]

1,000

[E]

1,000

[F]

1,000

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL

Fórmula

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

EUR
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AMIDAMENTS
5

FN1216D4

u

Pàg.:

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text

Tipus

[C]

5,000

1

[D]

1,000

[E]

1,000

[F]

1,000

TOTAL AMIDAMENT
6

PAI0AI01

u

Tipus

[C]

1,000

1

[D]

1,000

[E]

1,000

[F]

1,000

TOTAL AMIDAMENT

01
04

NUM. CODI
1

F2R24200

Fórmula

5,000

TOTAL

Fórmula

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

PRESSUPOST REURBANITZACIO C/ SANTA TERESA, CAMPANAR I REMEI
GESTIÓ DE RESIDUS

UA

DESCRIPCIÓ

m3

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

Num. Text

Tipus

1

Pilones

2

Senyal Verticals

3

Llumenres amb bàcul

4
5
6

Vorada

7

Paviment formigó

8
9

[C]

3,000

[D]

0,200

[E]

0,200

[F]

1,200

TOTAL

Fórmula

0,144 C#*D#*E#*F#

3,000

0,150

0,150

3,200

0,216 C#*D#*E#*F#

10,000

0,400

0,500

0,400

0,800 C#*D#*E#*F#

Interceptor

8,300

0,900

0,550

1,000

4,109 C#*D#*E#*F#

Llambordins

9,240

0,200

1,000

1,000

1,848 C#*D#*E#*F#

54,700

0,200

0,200

1,000

2,188 C#*D#*E#*F#

591,850

0,200

1,000

1,000

118,370 C#*D#*E#*F#

Clavegueram d.60cm

1,000

158,700

0,300

1,000

47,610 C#*D#*E#*F#

d.30cm

1,000

75,000

0,070

1,000

5,250 C#*D#*E#*F#

10

Pou

4,000

0,800

0,800

0,600

1,536 C#*D#*E#*F#

11

Canonada aigua

1,000

175,000

0,008

1,000

13

esponjament mitjà 20%

P

20,000

F2R64269

m3

Num. Text
1

Pilones

2

Senyal Verticals

3

Llumenres amb bàcul

1,400 C#*D#*E#*F#
36,694 PERORIGEN(G1:G12,C
13)

TOTAL AMIDAMENT
2

TOTAL

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

Partida d'abonament íntegre per als desplaçament de canonada provisional, a canalització soterrada, i connexió a xarxa
existent, inclòs connexions mitjançant pericó, claus de tall i accessoris, taxes i permisos, totalment acabat i en
funcionament.

Num. Text

OBRA
CAPÍTOL

9

220,165

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
Tipus

[C]

3,000

[D]

0,200

[E]

0,200

[F]

1,200

TOTAL

Fórmula

0,144 C#*D#*E#*F#

3,000

0,150

0,150

3,200

0,216 C#*D#*E#*F#

10,000

0,400

0,500

0,400

0,800 C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

4

Interceptor

8,300

0,900

0,550

1,000

4,109 C#*D#*E#*F#

5

Llambordins

9,240

0,200

1,000

1,000

1,848 C#*D#*E#*F#

6

Vorada

7

Paviment formigó

8
9

54,700

0,200

0,200

1,000

2,188 C#*D#*E#*F#

591,850

0,200

1,000

1,000

118,370 C#*D#*E#*F#

Clavegueram d.60cm

1,000

158,700

0,300

1,000

47,610 C#*D#*E#*F#

d.30cm

1,000

75,000

0,070

1,000

5,250 C#*D#*E#*F#

10

Pou

4,000

0,800

0,800

0,600

1,536 C#*D#*E#*F#

11

Canonada aigua

1,000

175,000

0,008

1,000

1,400 C#*D#*E#*F#

13

esponjament mitjà 20%

P

20,000

36,694 PERORIGEN(G1:G12,C
13)
TOTAL AMIDAMENT

3

F2RA63G0

m3

Num. Text

Pilones

2

Senyal Verticals

3

Llumenres amb bàcul

4
5
6

Vorada

7

Paviment formigó

8
9

[C]

3,000

[D]

0,200

[E]

0,200

[F]

1,200

Fórmula

3,000

0,150

0,150

3,200

0,216 C#*D#*E#*F#

0,400

0,500

0,400

0,800 C#*D#*E#*F#

Interceptor

8,300

0,900

0,550

1,000

4,109 C#*D#*E#*F#

Llambordins

9,240

0,200

1,000

1,000

1,848 C#*D#*E#*F#

54,700

0,200

0,200

1,000

2,188 C#*D#*E#*F#

591,850

0,200

1,000

1,000

118,370 C#*D#*E#*F#

Clavegueram d.60cm

1,000

158,700

0,300

1,000

47,610 C#*D#*E#*F#

d.30cm

1,000

75,000

0,070

1,000

5,250 C#*D#*E#*F#

10

Pou

4,000

0,800

0,800

0,600

1,536 C#*D#*E#*F#

11

Canonada aigua

1,000

175,000

0,008

1,000

1,400 C#*D#*E#*F#

13

esponjament mitjà 20%

F2R45069

m3

Num. Text

P

20,000

36,694 PERORIGEN(G1:G12,C
13)

Tipus

1

Caixa paviment

2

Rasa instal.lacions

4

esponjament mitjà 20%

[C]

[D]

[E]

63,600

1,000

1,000

168,300

1,000

1,000

P

[F]

Num. Text

m3

TOTAL

Fórmula

1,000

63,600 C#*D#*E#*F#

1,000

168,300 C#*D#*E#*F#

-24,900

-24,900 C#*D#*E#*F#

20,000

41,400 PERORIGEN(G1:G3,C4
)
TOTAL AMIDAMENT

F2RA7LP0

220,165

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

3

5

TOTAL

0,144 C#*D#*E#*F#

10,000

TOTAL AMIDAMENT
4

220,165

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

1

10

248,400

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS
1

Caixa paviment

2

Rasa instal.lacions

63,600

1,000

1,000

1,000

63,600 C#*D#*E#*F#

168,300

1,000

1,000

1,000

168,300 C#*D#*E#*F#

-24,900

-24,900 C#*D#*E#*F#

3
4

esponjament mitjà 20%

P

Pàg.:

20,000

41,400 PERORIGEN(G1:G3,C4
)
TOTAL AMIDAMENT

01
05

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
1

H6AA2111

PRESSUPOST REURBANITZACIO C/ SANTA TERESA, CAMPANAR I REMEI
SEGURETAT I SALUT

DESCRIPCIÓ

m

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

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

6,000

1,000

1,000

12,000 C#*D#*E#*F#

2,000

4,000

1,000

1,000

8,000 C#*D#*E#*F#

3

1,000

1,000

1,000

1,000

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

H6AZ59A1

u

Tipus

[C]

1,000

[D]

1,000

[E]

1,000

[F]

1,000

TOTAL AMIDAMENT
HBB11261

u

Num. Text

Tipus

[C]

2,000

[D]

1,000

[E]

1,000

[F]

1,000

TOTAL AMIDAMENT
u

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

Num. Text
1

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

TOTAL

Fórmula

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

TOTAL

Fórmula

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

u

Fórmula

Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1

HBBA1511

TOTAL

Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1

HBBAC013

21,000

Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil
de malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs

1

5

Fórmula

2

Num. Text

4

TOTAL

1

TOTAL AMIDAMENT

3

248,400

UA

Num. Text

2

11

1,000

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb
el desmuntatge inclòs
Tipus

[C]

3,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

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

EUR
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Abril 2019
Data: 29/04/19

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
6

HBC1GFJ1

u

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

mes

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

u

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000

u

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

u

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

u

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

Num. Text
1

u

Fórmula

2,000

TOTAL

Fórmula

4,000

TOTAL

Fórmula

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

H1431101

TOTAL

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

1

12

5,000

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

H1432012

Fórmula

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

1

11

TOTAL

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

H1421110

3,000

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent,
abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

1

10

Fórmula

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

H142BB00

TOTAL

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

1

9

1,000

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

H1411115

Fórmula

Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i
sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb
manteniment inclòs

1

8

TOTAL

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

HQU1H110

3,000

Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs

1

7

12

1,000

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Tipus

[C]

5,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

5,000 C#*D#*E#*F#
EUR
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Abril 2019
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AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
13

H1441201

u

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

10,000

u

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

u

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

u

Num. Text

Tipus

[C]

2,000

[D]

[E]

[F]

0,000

u

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

u

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000

Num. Text
1

u

Fórmula

0,000

TOTAL

Fórmula

2,000

TOTAL

Fórmula

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

H1485800

TOTAL

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

1

19

3,000

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

H1481131

Fórmula

Faixa de protecció dorslumbar

1

18

TOTAL

0,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

H147N000

3,000

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

1

17

Fórmula

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

H145K153

TOTAL

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1

16

10,000

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

H1455710

Fórmula

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

15

TOTAL

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

H1451110

5,000

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

1

14

13

5,000

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

[C]

5,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

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

EUR

REURBANITZACIÓ CARRER SANTA TERESA, CAMPANAR I REMEI
43530 Alcanar, Tarragona
Andreu Queral Moliné SLPU- Arquitecte
Abril 2019
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AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
20

H152L561

m

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000

1

01
06

1

J03DA209

DESCRIPCIÓ

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
Tipus

[C]

3,000

[D]

1,000

[E]

1,000

[F]

1,000

TOTAL AMIDAMENT
u

Num. Text

Tipus

[C]

3,000

[D]

1,000

[E]

1,000

[F]

1,000

TOTAL AMIDAMENT
J071530C

u

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

u

Num. Text

Tipus

[C]

1,000

[D]

1,000

[E]

1,000

[F]

1,000

TOTAL AMIDAMENT
J9H1P104

Num. Text
1

u

TOTAL

Fórmula

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

TOTAL

Fórmula

3,000

Mitja jornada per a determinació de la dotació d'una mostra de microaglomerat en fred, segons la norma UNE-EN
12274-6 (no inclou el pesat de camions)

1

5

3,000

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

J9H1WA05

Fórmula

Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la
norma UNE-EN 1015-11

1

4

TOTAL

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

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, UNE-EN 12390-3

1

3

5,000

PRESSUPOST REURBANITZACIO C/ SANTA TERESA, CAMPANAR I REMEI
CONTROL DE QUALITAT

1

J060770A

Fórmula

UA

Num. Text

2

TOTAL

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

NUM. CODI

5,000

Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics horitzontals, d'alçària 1 m, fixada per pressió contra els
paraments laterals verticals i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text

OBRA
CAPÍTOL

14

TOTAL

Fórmula

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

Presa, confecció de provetes, determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-6, UNE-EN 12697-8
Tipus

[C]

1,000

[D]

1,000

[E]

1,000

[F]

1,000

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
EUR
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43530 Alcanar, Tarragona
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AMIDAMENTS

Data: 29/04/19

TOTAL AMIDAMENT

Pàg.:

15

1,000

EUR

6 – PRESSUPOST

6.1 Justificació de preus

REURBANITZACIÓ CARRER SANTA TERESA, CAMPANAR I REMEI
43530 Alcanar, Tarragona
Andreu Queral Moliné SLPU- Arquitecte
Abril 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 29/04/19

Pàg.:

1

MÀ D'OBRA
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

23,02 €

A012M000

h

Oficial 1a muntador

23,78 €

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

23,02 €

A0137000

h

Ajudant col·locador

20,44 €

A013M000

h

Ajudant muntador

20,44 €

A0140000

h

Manobre

19,25 €

A0150000

h

Manobre especialista

19,92 €

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

23,38 €

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

19,52 €

REURBANITZACIÓ CARRER SANTA TERESA, CAMPANAR I REMEI
43530 Alcanar, Tarragona
Andreu Queral Moliné SLPU- Arquitecte
Abril 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 29/04/19

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

16,58 €

C1102341

h

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t, amb martell trencador

96,49 €

C1103331

h

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

70,63 €

C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

68,31 €

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

88,61 €

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

50,90 €

C1315010

h

Retroexcavadora petita

42,27 €

C1315020

h

Retroexcavadora mitjana

60,38 €

C133A0K0

h

Picó vibrant amb placa de 60 cm

C1501800

h

Camió per a transport de 12 t

38,39 €

C1503000

h

Camió grua

46,00 €

C1705600

h

Formigonera de 165 l

C1709A00

h

Estenedora per a paviments de formigó

C170H000

h

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment

8,77 €

C2005000

h

Regle vibratori

4,86 €

8,61 €

1,77 €
78,03 €

REURBANITZACIÓ CARRER SANTA TERESA, CAMPANAR I REMEI
43530 Alcanar, Tarragona
Andreu Queral Moliné SLPU- Arquitecte
Abril 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 29/04/19

Pàg.:

3

MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

B0111000

m3

Aigua

B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

17,00 €

B0312020

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters

20,37 €

B0312500

t

Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm

19,94 €

B031R400

t

Sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm

B0512401

t

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

B0532310

kg

Calç aèria CL 90

B064300B

m3

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

62,00 €

B064300C

m3

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

62,45 €

B06QC76A

m3

Formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E,
grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe d'exposició
IIa+E

86,15 €

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

42,96 €

B0710250

t

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

39,31 €

B07102A0

t

Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

31,86 €

B0D732A0

m2

Tauler elaborat amb aglomerat de fusta, de 25 mm de
gruix, per a 2 usos , per a seguretat i salut

3,00 €

B0DF8H0A

u

Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

1,50 €

B0F1D2A1

u

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

0,23 €

B1411115

u

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

12,40 €

B1421110

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

6,17 €

B142BB00

u

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de
partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al
casc amb arnès dielèctric

10,99 €

1,11 €

9,25 €
105,75 €
0,09 €
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Data: 29/04/19

Pàg.:

4

MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

B1431101

u

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

0,22 €

B1432012

u

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

19,77 €

B1441201

u

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

0,65 €

B1451110

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

1,55 €

B1455710

u

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

2,65 €

B145K153

u

Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420

21,17 €

B147N000

u

Faixa de protecció dorslumbar

21,36 €

B1481131

u

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

11,05 €

B1485800

u

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

15,83 €

B1Z09000

cu

Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut

3,30 €

B1Z0D5A0

cu

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

9,37 €

B1Z6211A

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per
a 20 usos, per a seguretat i salut

0,77 €

B1Z659A1

u

Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat,
d'amplària 6 m i 2 m d'alçària, amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla
metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut

202,20 €

B1Z6AF0A

u

Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,12 €

B2RA63G0

t

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

18,00 €

B2RA7LP0

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3,15 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 29/04/19

Pàg.:

5

MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

B9F15100

m2

Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 8 cm de gruix, tipus Terana Six de Breinco o
similar, preu superior

14,20 €

B9F15102

m2

Llambordí de formigó , autoblocant, de forma
rectangular de 20x30 cm i 10 cm de gruix, tipus Vs5 de
Breinco o similar, preu superior

17,60 €

BBBA1500

u

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i
salut

15,35 €

BBBAC013

u

Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd,
de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm,
per ésser vista fins 25 m de distància, per a seguretat i
salut

11,17 €

BBC1GFJ2

u

Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb
energia de bateria de 12 V, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

23,97 €

BBL12702

u

Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos, per a seguretat i salut

76,90 €

BD5HCA50

m

Canal-Reixa interceptora de formigó prefabricat de
75x36x30 cm, tipus HRM ref.PC30/C1, amb reixa
Mecalinea C2 , ref.RM30 de Fundició Benito Dúctil o
similar

140,00 €

BD5HIM10

u

Embornal prefabricat+reixa abatible, amb caixa
prefabricada de foneria de 555x300x530 mm, tipus
Delta PSH570 amb tapa sifònica interior, C-250, de
Fundicio Benito o similar

115,00 €

BD7FC335

m

Tub de PVC de 250mm de diàmetre nominal, tipus
SANECOR o similar, de formació helicoïdal amb perfil
rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica
amb massilla adhesiva de poliuretà

12,50 €

BD7FC340

m

Tub de PVC de 200mm de diàmetre nominal, tipus
SANECOR o similar, de formació helicoïdal amb perfil
rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica
amb massilla adhesiva de poliuretà

11,00 €

BD7FC355

m

Tub de PVC de 160mm de diàmetre nominal, tipus
SANECOR o similar, de formació helicoïdal amb perfil
rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica
amb massilla adhesiva de poliuretà

9,90 €

BD7JJ140

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 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

14,80 €

BD7JN130

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 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

18,50 €
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MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BDD1A090

u

Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100
cm, prefabricada, h=50-100cm

54,00 €

BDD1AC10

u

Con assimètric de formigó per a pou circular de
diàmetre 100-60 cm, prefabricat

55,00 €

BDDZ6DD0

u

Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure de 600
mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN
124

80,00 €

BDKZHJB0

u

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

72,58 €

BFB1F410

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

5,85 €

BFB26300

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,46 €

BFWB1F42

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
100 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

63,50 €

BFWB2605

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

3,45 €

BFYB1F42

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 100mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat

0,73 €

BFYB2605

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

0,09 €

BN1216D0

u

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa

121,31 €

BQU1H110

mes

Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor
químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb
1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

135,43 €

BV1DA209

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

92,40 €
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MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BV21770A

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, UNE-EN
12390-3

74,36 €

BV22530C

u

Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una
sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm,
segons la norma UNE-EN 1015-11

89,55 €

BV2MP104

u

Presa, confecció de provetes, determinació de la
densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra
de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN
12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-6,
UNE-EN 12697-8

165,80 €

BV2MWA05

u

Mitja jornada per a determinació de la dotació d'una
mostra de microaglomerat en fred, segons la norma
UNE-EN 12274-6 (no inclou el pesat de camions)

296,42 €
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ELEMENTS COMPOSTOS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

D070A8B1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

PREU
Rend.: 1,000

Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

108,03 €

Parcial

19,92000 =

1,050 /R x

Subtotal...
Maquinària:
C1705600

h

Formigonera de 165 l

Subtotal...
Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,200

x

B0312020

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters

1,380

B0512401

t

0,380

B0532310

kg

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Calç aèria CL 90

190,000

20,91600
20,91600

1,77000 =

0,725 /R x

1,11000 =

0,22200

x

20,37000 =

28,11060

x

105,75000 =

40,18500

x

0,09000 =

17,10000

DESPESES AUXILIARS

85,61760
1,00%

20,91600

1,28325
1,28325

Subtotal...

Import

1,28325

85,61760
0,20916

COST DIRECTE

108,02601

COST EXECUCIÓ MATERIAL

108,02601
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 1

F2191306

UA
m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor, inclòs p.p. de fonament
Unitats

Maquinària:
C1105A00

h

C1313330

h

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

4,26 €

Preu €

Parcial

0,040 /R x

68,31000 =

2,73240

0,030 /R x

50,90000 =

1,52700

Subtotal...

P- 2

m2

F2194AL5

4,25940

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,25940

Rend.: 1,000

Unitats
h

Retroexcavadora amb martell trencador

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

4,86 €

Preu €

Parcial

0,061 /R x

68,31000 =

4,16691

0,0078 /R x

88,61000 =

0,69116

Subtotal...

P- 3

m2

F2194JA1

h

4,85807

4,85807

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,85807

Rend.: 1,000

Demolició de paviment de llambordins de formigó,
col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins
a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió, inclòs p.p. de tapes de pericons instal.lacions i
altres

Manobre especialista

4,85807

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0150000

4,25940

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

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

Maquinària:
C1105A00

4,25940

Import

0,420 /R x

15,15 €

Preu €

Parcial

19,92000 =
Subtotal...

8,36640
8,36640

Maquinària:
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,245 /R x

16,58000 =

4,06210

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,051 /R x

50,90000 =

2,59590

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

6,65800

8,36640

6,65800

1,50%

0,12550

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

15,14990
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

P- 4

CODI

UA

m

F219FFA0

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

15,14990

Rend.: 1,000

5,80 €

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

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

Preu €

Parcial

19,92000 =

0,200 /R x

Subtotal...
Maquinària:
C170H000

h

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 5

m

F21D2102

h

1,75400

m

F21D3KK1

5,79776

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,79776

Rend.: 1,000

1,21 €

Preu €
60,38000 =

0,020 /R x

h

Import

1,20760
1,20760

1,20760

1,20760

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,20760

Rend.: 1,000

Demolició d'interceptor de 84x50 cm de parets de 30
cm, de maó o prefabricat de formigó, inclòs amb solera
de 15 cm de formigó amb compressor i càrrega
mecànica sobre camió

Manobre especialista

Parcial

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0150000

1,75400

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Subtotal...

P- 6

1,75400

0,05976

Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o
fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Retroexcavadora mitjana

3,98400

1,50%

Unitats
Maquinària:
C1315020

3,98400
3,98400

8,77000 =

0,200 /R x

Import

0,286 /R x

13,45 €

Preu €
19,92000 =
Subtotal...

Parcial
5,69712
5,69712

Maquinària:
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,143 /R x

16,58000 =

2,37094

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,104 /R x

50,90000 =

5,29360

Subtotal...

Import

7,66454

5,69712

7,66454
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

P- 7

m

F21D41A2

1,50%

0,08546

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

13,44712

COST EXECUCIÓ MATERIAL

13,44712

Rend.: 1,000

7,52 €

Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o
fins a 40x60 cm, de formigó vibropremsat amb solera
de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió
Unitats

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

Preu €

Parcial

19,92000 =

0,180 /R x

Subtotal...

3,58560

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,090 /R x

16,58000 =

1,49220

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,047 /R x

50,90000 =

2,39230

DESPESES AUXILIARS

P- 8

m

F21DAG02

h

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

7,52388

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,52388

Rend.: 1,000

1,21 €

Preu €
60,38000 =

0,020 /R x

Subtotal...

m

F21DFG02

h

Import

1,20760
1,20760

1,20760

1,20760

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,20760

Rend.: 1,000

Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15
cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

Parcial

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Maquinària:
C1313330

3,88450
0,05378

Demolició de canonada aigua de fins a 10 cm de
diàmetre , d'acer o fibrociment, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

Retroexcavadora mitjana

3,88450

3,58560

1,50%

Unitats
Maquinària:
C1315020

P- 9

3,58560

Maquinària:
C1101200

Subtotal...

Import

0,109 /R x

5,55 €

Preu €
50,90000 =
Subtotal...

Parcial

Import

5,54810
5,54810

5,54810
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

P- 10

CODI

UA

u

F21QFA01

DESCRIPCIÓ

PREU

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

5,54810

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,54810

Rend.: 1,000

Retirada de lluminària amb braç existent, desconnexió,
i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor
Unitats

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

13,43 €

Preu €

Parcial

19,92000 =

0,500 /R x

Subtotal...
Maquinària:
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 11

F21QQA01

u

h

3,31600

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,14940

COST EXECUCIÓ MATERIAL

13,42540

Rend.: 1,000

7,13 €

Preu €

Parcial

19,92000 =

0,250 /R x

16,58000 =

0,125 /R x

DESPESES AUXILIARS

u

F21QSE01

h

2,07250
2,07250

2,07250

1,50%

0,07470
7,12720

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,12720

Rend.: 1,000

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

Manobre especialista

4,98000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0150000

Import

4,98000
4,98000

Subtotal...

P- 12

3,31600

13,42540

Subtotal...
Maquinària:
C1101200

3,31600

1,50%

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

Manobre especialista

9,96000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0150000

9,96000
9,96000

16,58000 =

0,200 /R x

Import

0,250 /R x

7,54 €

Preu €
19,92000 =
Subtotal...

Parcial

Import

4,98000
4,98000

4,98000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Maquinària:
C1101200

UA
h

DESCRIPCIÓ
Compressor amb dos martells pneumàtics

PREU
16,58000 =

0,150 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 13

m3

F221D8A6

h

C1311440

h

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

7,54170

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,54170

Rend.: 1,000

26,04 €

Preu €

Parcial

0,212 /R x

96,49000 =

20,45588

0,063 /R x

88,61000 =

5,58243

Subtotal...

P- 14

m3

F2225836

h

COST EXECUCIÓ MATERIAL

26,03831

Rend.: 1,000

0,734 /R x

75,83 €

Preu €

Parcial

19,25000 =
Subtotal...

Maquinària:
C1103331

h

C1313330

h

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

26,03831

26,03831

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en roca de resistència a la compressió
mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora
amb martell trencador i amb les terres deixades a la
vora

Manobre

26,03831

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

2,48700
0,07470

Excavació per a caixa de paviment en roca de
resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa),
realitzada amb pala excavadora amb martell trencador
i càrrega indirecta sobre camió

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t, amb martell trencador
Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

2,48700
1,50%

Unitats
Maquinària:
C1102341

2,48700

14,12950
14,12950

0,653 /R x

70,63000 =

46,12139

0,302 /R x

50,90000 =

15,37180

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

61,49319

14,12950

61,49319

1,50%

0,21194

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

75,83463

COST EXECUCIÓ MATERIAL

75,83463
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 15

F2285SR0

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb sorres de material reciclat de formigons, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant

PREU
Rend.: 1,000

Unitats
Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

32,33 €

Preu €

Parcial

19,92000 =

0,300 /R x

Subtotal...
Maquinària:
C1313330

h

C133A0K0

h

t

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,120 /R x

50,90000 =

6,10800

Picó vibrant amb placa de 60 cm

0,300 /R x

8,61000 =

2,58300

Sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm

1,900

8,69100

9,25000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 16

m3

F2R24200

h

m3

0,08964

COST EXECUCIÓ MATERIAL

32,33164

Rend.: 1,000

9,77 €

Preu €

Parcial

19,25000 =

0,500 /R x

h

C1501800

h

Import

9,62500
9,62500

9,62500

1,50%

0,14438

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

9,76938

COST EXECUCIÓ MATERIAL

9,76938

Rend.: 1,000

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a
15 km
Unitats

Maquinària:
C1311440

17,57500

32,33164

DESPESES AUXILIARS

F2R45069

17,57500
17,57500

Subtotal...

P- 17

8,69100

1,50%

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Manobre

5,97600

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

5,97600
5,97600

Subtotal...
Materials:
B031R400

Import

7,43 €

Preu €

Parcial

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,021 /R x

88,61000 =

1,86081

Camió per a transport de 12 t

0,145 /R x

38,39000 =

5,56655

Subtotal...

7,42736

Import

7,42736
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

P- 18

CODI

UA

m3

F2R64269

DESCRIPCIÓ

PREU

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

7,42736

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,42736

Rend.: 1,000

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km
Unitats

7,26 €

Preu €

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,007 /R x

88,61000 =

0,62027

C1501800

h

Camió per a transport de 12 t

0,173 /R x

38,39000 =

6,64147

Subtotal...

P- 19

m3

F2RA63G0

t

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,26174

Rend.: 1,000

18,00 €

Preu €

1,000

18,00000 =

x

Subtotal...

m3

F2RA7LP0

m3

Import

18,00000

18,00000

18,00000

18,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

18,00000

Rend.: 1,000

3,15 €

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Parcial

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Materials:
B2RA7LP0

7,26174

7,26174

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

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

7,26174

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Materials:
B2RA63G0

P- 20

Parcial

Maquinària:
C1311440

1,000

Preu €
x

3,15000 =

Parcial
3,15000

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

P- 21

m2

F9F15121

3,15000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

3,15000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,15000

Rend.: 1,000

Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular
de 10x20 cm i 8 cm de gruix, tipus Terana Six de
Breinco o similar, preu superior , sobre llit de morter de
ciment pòrtland M-10 de 2 cm de gruix, amb rebliment
de junts amb sorra fina i compactació del paviment
acabat
Unitats

23,93 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,120 /R x

23,02000 =

2,76240

A0140000

h

Manobre

0,180 /R x

19,25000 =

3,46500

A0150000

h

Manobre especialista

0,025 /R x

19,92000 =

0,49800

Subtotal...
Maquinària:
C133A0K0

h

Picó vibrant amb placa de 60 cm

6,72540

8,61000 =

0,020 /R x

Subtotal...
Materials:
B0310500

t

B07102A0

t

B9F15100

m2

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 8 cm de gruix, tipus Terana Six de Breinco o
similar, preu superior

x

17,00000 =

0,03400

0,040

x

31,86000 =

1,27440

1,100

x

14,20000 =

15,62000

0,002

DESPESES AUXILIARS

m2

F9F15122

Import

6,72540

0,17220
0,17220

Subtotal...

P- 22

3,15000

16,92840

0,17220

16,92840

1,50%

0,10088

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

23,92688

COST EXECUCIÓ MATERIAL

23,92688

Rend.: 1,000

Paviment per a encintat central, contra façanes, de
llambordí de formigó de forma rectangular de 20x30
cm i 10 cm de gruix, autoblocant, tipus Vs5 de
BREINCO o similar, preu superior , sobre llit de morter
de ciment pòrtland M-10 de 2 cm de gruix, amb
rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat
Unitats

31,89 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,150 /R x

23,02000 =

3,45300

A0140000

h

Manobre

0,180 /R x

19,25000 =

3,46500

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A0150000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Manobre especialista

PREU
19,92000 =

0,025 /R x

Subtotal...
Maquinària:
C133A0K0

h

Picó vibrant amb placa de 60 cm

7,41600

8,61000 =

0,020 /R x

Subtotal...

0,17220

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

0,002

x

17,00000 =

0,03400

B07102A0

t

0,040

x

31,86000 =

1,27440

B9F15102

m2

Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
Llambordí de formigó , autoblocant, de forma
rectangular de 20x30 cm i 10 cm de gruix, tipus Vs5 de
Breinco o similar, preu superior

1,300

x

17,60000 =

22,88000

DESPESES AUXILIARS

m2

F9G4K658

24,18840

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

31,88784

COST EXECUCIÓ MATERIAL

31,88784

Rend.: 1,000

Paviment
de
formigó
amb
fibres
HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E, de 18 cm de gruix, de
consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre
20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic,
totalment acabat

20,25 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a d'obra pública

0,060 /R x

23,02000 =

1,38120

A0140000

h

Manobre

0,060 /R x

19,25000 =

1,15500

Subtotal...

2,53620

Maquinària:
C1709A00

h

Estenedora per a paviments de formigó

0,007 /R x

78,03000 =

0,54621

C2005000

h

Regle vibratori

0,015 /R x

4,86000 =

0,07290

Subtotal...
Formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E,
grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe d'exposició
IIa+E

24,18840
0,11124

Unitats

m3

0,17220

1,50%

Mà d'obra:
A012N000

Materials:
B06QC76A

7,41600

0,17220

Materials:
B0310500

Subtotal...

P- 23

0,49800

0,198

x

0,61911

86,15000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

2,53620

0,61911

17,05770

17,05770

17,05770

1,50%

0,03804

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

20,25105

COST EXECUCIÓ MATERIAL

20,25105
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 24

FD5GU030

UA

m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Canal-Reixa interceptora de formigó prefabricat de
75x36x30 cm, tipus HRM ref.PC30/C1, amb reixa
Mecalinea C2 , ref.RM30 de Fundició Benito Dúctil o
similar, col·locada sobre llit de formigó HM-20/B/20/I
de 60x10 cm i laterals de 10x20cm, totalment acabada
Unitats

Mà d'obra:
A012N000

h

A0140000

h

178,23 €

Preu €

Parcial

Oficial 1a d'obra pública

0,600 /R x

23,02000 =

13,81200

Manobre

0,500 /R x

19,25000 =

9,62500

Subtotal...
Materials:
B064300B

m3

BD5HCA50

m

Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I
Canal-Reixa interceptora de formigó prefabricat de
75x36x30 cm, tipus HRM ref.PC30/C1, amb reixa
Mecalinea C2 , ref.RM30 de Fundició Benito Dúctil o
similar

23,43700

0,120

x

62,00000 =

7,44000

1,050

x

140,00000 =

147,00000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 25

u

FD5JIM10

154,44000

0,35156
178,22856

COST EXECUCIÓ MATERIAL

178,22856

Rend.: 1,000

Embornal prefabricat+reixa abatible, amb caixa
prefabricada de foneria de 555x300x530 mm, tipus
Delta PSH570 amb tapa sifònica interior, C-250,
sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I, i
reomplert lateral, inclòs excavació mecànica.

145,18 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a d'obra pública

0,600 /R x

23,02000 =

13,81200

A0140000

h

Manobre

0,400 /R x

19,25000 =

7,70000

Subtotal...
Retroexcavadora petita

0,100 /R x

42,27000 =
Subtotal...

Materials:
B064300C

m3

BD5HIM10

u

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
Embornal prefabricat+reixa abatible, amb caixa
prefabricada de foneria de 555x300x530 mm, tipus
Delta PSH570 amb tapa sifònica interior, C-250, de
Fundicio Benito o similar

154,44000

1,50%

Unitats

h

23,43700

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Mà d'obra:
A012N000

Maquinària:
C1315010

Import

21,51200

21,51200

4,22700
4,22700

0,066

x

62,45000 =

4,12170

1,000

x

115,00000 =

115,00000

Subtotal...

Import

119,12170

4,22700

119,12170
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

P- 26

m

FD7FC340

1,50%

0,32268

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

145,18338

COST EXECUCIÓ MATERIAL

145,18338

Rend.: 1,000

13,71 €

Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal, tipus
SANECOR o similar, de formació helicoïdal amb perfil
rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica
amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons
de la rasa

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,022 /R x

23,78000 =

0,52316

A0140000

h

Manobre

0,022 /R x

19,25000 =

0,42350

Subtotal...
Materials:
BD7FC335

m

Tub de PVC de 250mm de diàmetre nominal, tipus
SANECOR o similar, de formació helicoïdal amb perfil
rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica
amb massilla adhesiva de poliuretà

1,020

0,94666

12,50000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 27

m

FD7FC350

12,75000

0,01420

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

13,71086

COST EXECUCIÓ MATERIAL

13,71086

Rend.: 1,000

Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, tipus
SANECOR o similar, de formació helicoïdal amb perfil
rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica
amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons
de la rasa

12,18 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a muntador

0,022 /R x

23,78000 =

0,52316

A0140000

h

Manobre

0,022 /R x

19,25000 =

0,42350

Subtotal...
Tub de PVC de 200mm de diàmetre nominal, tipus
SANECOR o similar, de formació helicoïdal amb perfil
rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica
amb massilla adhesiva de poliuretà

12,75000

1,50%

Unitats

m

0,94666

12,75000

Mà d'obra:
A012M000

Materials:
BD7FC340

Import

1,020

x

0,94666

11,00000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

0,94666

11,22000

11,22000

11,22000

1,50%

0,01420

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

12,18086
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 28

m

FD7FC355

Rend.: 1,000

Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, tipus
SANECOR o similar, de formació helicoïdal amb perfil
rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica
amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons
de la rasa
Unitats

11,06 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,022 /R x

23,78000 =

0,52316

A0140000

h

Manobre

0,022 /R x

19,25000 =

0,42350

Subtotal...
Materials:
BD7FC355

m

Tub de PVC de 160mm de diàmetre nominal, tipus
SANECOR o similar, de formació helicoïdal amb perfil
rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica
amb massilla adhesiva de poliuretà

1,020

0,94666

9,90000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 29

12,18086

m

FD7JJ146

10,09800
1,50%

0,01420
11,05886

COST EXECUCIÓ MATERIAL

11,05886

Rend.: 1,000

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
315 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

24,52 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a muntador

0,210 /R x

23,78000 =

4,99380

A013M000

h

Ajudant muntador

0,210 /R x

20,44000 =

4,29240

Subtotal...
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 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

10,09800

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats

m

0,94666

10,09800

Mà d'obra:
A012M000

Materials:
BD7JJ140

Import

1,020

x

9,28620

14,80000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

9,28620

15,09600

15,09600

15,09600

1,50%

0,13929

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

24,52149

COST EXECUCIÓ MATERIAL

24,52149
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 30

FD7JN136

UA

m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

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 rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
Unitats

36,37 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,390 /R x

23,78000 =

9,27420

A013M000

h

Ajudant muntador

0,390 /R x

20,44000 =

7,97160

Subtotal...
Materials:
BD7JN130

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 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

1,020

17,24580

18,50000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 31

u

FDB17680

18,87000
1,50%

0,25869
36,37449

COST EXECUCIÓ MATERIAL

36,37449

Rend.: 1,000

Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de
planta 1,3x1,3 m

36,08 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a d'obra pública

0,300 /R x

23,02000 =

6,90600

A0140000

h

Manobre

0,300 /R x

19,25000 =

5,77500

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

18,87000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats

m3

17,24580

18,87000

Mà d'obra:
A012N000

Materials:
B064300C

Import

0,3717

x

12,68100

62,45000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

12,68100

23,21267

23,21267

23,21267

1,50%

0,19022

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

36,08388

COST EXECUCIÓ MATERIAL

36,08388
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 32

FDD1AX10

UA
u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Pou circular de D=100 cm i fins a 3m d'alçada mitjana,
de peces de formigó amb execució prefabricada,
col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, inclòs p.p. de còn assimètric
superior, anells intermitjos i solera base de formigó de
1,3*1,3*0,20m HM-25/P/20/IIa, amb una quantia acer
25kg/m2, totalment acabat
Unitats

Mà d'obra:
A012N000

h

A0140000

h

Oficial 1a d'obra pública
Manobre

266,40 €

Preu €

Parcial

2,000 /R x

23,02000 =

46,04000

2,000 /R x

19,25000 =

38,50000

Subtotal...
Maquinària:
C1503000

h

Camió grua

84,54000

46,00000 =

1,500 /R x

Subtotal...
Materials:
BDD1A090

u

BDD1AC10

u

D070A8B1

m3

Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100
cm, prefabricada, h=50-100cm
Con assimètric de formigó per a pou circular de
diàmetre 100-60 cm, prefabricat
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

1,000

x

54,00000 =

54,00000

1,000

x

55,00000 =

55,00000

0,024

x

108,02601 =

2,59262

DESPESES AUXILIARS

P- 33

u

FDDZ6DD4

111,59262

1,26810
266,40072

COST EXECUCIÓ MATERIAL

266,40072

Rend.: 1,000

98,99 €

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i
tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a d'obra pública

0,410 /R x

23,02000 =

9,43820

A0140000

h

Manobre

0,410 /R x

19,25000 =

7,89250

Subtotal...

BDDZ6DD0

u

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure de 600
mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN
124

111,59262

1,50%

Unitats

t

69,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Mà d'obra:
A012N000

Materials:
B0710250

84,54000

69,00000
69,00000

Subtotal...

Import

17,33070

0,0357

x

39,31000 =

1,40337

1,000

x

80,00000 =

80,00000

Subtotal...

81,40337

Import

17,33070

81,40337
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

P- 34

u

FDK2A6F3

1,50%

0,25996

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

98,99403

COST EXECUCIÓ MATERIAL

98,99403

Rend.: 1,000

Pericó de 57x57x cm, amb parets de 15 cm de gruix de
maó calat, i formigó HM-20/P/20/I per solera basse,
amb sorra lateral
Unitats

Mà d'obra:
A012N000

h

A0140000

h

Oficial 1a d'obra pública
Manobre

127,04 €

Preu €

Parcial

2,000 /R x

23,02000 =

46,04000

3,000 /R x

19,25000 =

57,75000

Subtotal...

103,79000

Materials:
B0312500

t

Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm

0,050

x

19,94000 =

0,99700

B064300C

m3

0,040

x

62,45000 =

2,49800

B0DF8H0A

u

1,400

x

1,50000 =

2,10000

B0F1D2A1

u

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
Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

70,000

x

0,23000 =

16,10000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 35

u

FDKZHJB4

21,69500

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

127,04185

COST EXECUCIÓ MATERIAL

127,04185

Rend.: 1,000

92,11 €

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

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a d'obra pública

0,450 /R x

23,02000 =

10,35900

A0140000

h

Manobre

0,450 /R x

19,25000 =

8,66250

Subtotal...

BDKZHJB0

u

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

21,69500
1,55685

Unitats

t

103,79000

1,50%

Mà d'obra:
A012N000

Materials:
B0710150

Import

19,02150

0,0053

x

42,96000 =

0,22769

1,000

x

72,58000 =

72,58000

Subtotal...

72,80769

Import

19,02150

72,80769
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

P- 36

m

FFB1F415

1,50%

0,28532

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

92,11451

COST EXECUCIÓ MATERIAL

92,11451

Rend.: 1,000

Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

35,61 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,360 /R x

23,78000 =

8,56080

A013M000

h

Ajudant muntador

0,360 /R x

20,44000 =

7,35840

Subtotal...
Materials:
BFB1F410

m

BFWB1F42

u

BFYB1F42

u

Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2
Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
100 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 100mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat

15,91920

1,030

x

5,85000 =

6,02550

0,200

x

63,50000 =

12,70000

1,000

x

0,73000 =

0,73000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 37

u

FFB26355

19,45550

0,23879
35,61349

COST EXECUCIÓ MATERIAL

35,61349

Rend.: 1,000

Connexió d'escomesa amb tub de polietilè de
designació PE100, de 40 mm de diàmetre nominal, de
6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, fins a 2,5m llargada, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa, inclòs ràcord
connexió a tub principal

28,88 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a muntador

0,500 /R x

23,78000 =

11,89000

A013M000

h

Ajudant muntador

0,500 /R x

20,44000 =

10,22000

Subtotal...
Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

19,45550

1,50%

Unitats

m

15,91920

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Mà d'obra:
A012M000

Materials:
BFB26300

Import

2,550

x

0,46000 =

22,11000
1,17300

Import

22,11000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BFWB2605

u

UA

BFYB2605

u

DESCRIPCIÓ
Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

PREU
1,500

x

3,45000 =

5,17500

1,000

x

0,09000 =

0,09000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 38

u

FN1216D4

6,43800
1,50%

0,33165

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

28,87965

COST EXECUCIÓ MATERIAL

28,87965

Rend.: 1,000

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
Unitats

185,49 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

1,430 /R x

23,78000 =

34,00540

A013M000

h

Ajudant muntador

1,430 /R x

20,44000 =

29,22920

Subtotal...
Materials:
BN1216D0

u

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa

1,000

63,23460

121,31000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 39

u

H1411115

u

63,23460

121,31000

121,31000

121,31000

1,50%

0,94852
185,49312

COST EXECUCIÓ MATERIAL

185,49312

Rend.: 1,000

12,40 €

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

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

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Materials:
B1411115

6,43800

1,000

Preu €
x

12,40000 =

Parcial
12,40000

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

P- 40

u

H1421110

u

12,40000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

12,40000

Rend.: 1,000

6,17 €

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

Preu €

1,000

6,17000 =

x

Subtotal...

P- 41

u

H142BB00

u

H1431101

u

u

Rend.: 1,000

6,17000

10,99 €

Preu €

1,000

10,99000 =

x

Parcial

Import

10,99000

10,99000

10,99000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

10,99000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

10,99000

Rend.: 1,000

0,22 €

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

6,17000

6,17000

Unitats
Materials:
B1431101

6,17000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

P- 42

Import

6,17000

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de
partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al
casc amb arnès dielèctric

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de
partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al
casc amb arnès dielèctric

Parcial

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Materials:
B142BB00

12,40000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Materials:
B1421110

12,40000

1,000

Preu €
x

0,22000 =
Subtotal...

Parcial

Import

0,22000
0,22000

0,22000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

P- 43

CODI

UA

u

H1432012

DESCRIPCIÓ

PREU

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

0,22000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,22000

Rend.: 1,000

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

Materials:
B1432012

u

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

19,77 €

Preu €

1,000

19,77000 =

x

Subtotal...

P- 44

H1441201

u

u

u

H1451110

u

Rend.: 1,000

0,65 €

Preu €

1,000

0,65000 =

x

Parcial

Import

0,65000
0,65000

0,65000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

0,65000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,65000

Rend.: 1,000

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

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

19,77000

19,77000

Unitats
Materials:
B1451110

19,77000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

P- 45

19,77000

19,77000

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

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

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Materials:
B1441201

Parcial

1,000

1,55 €

Preu €
x

1,55000 =

Subtotal...

Parcial

Import

1,55000

1,55000

1,55000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

P- 46

CODI

UA

u

H1455710

DESCRIPCIÓ

PREU

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

1,55000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,55000

Rend.: 1,000

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Unitats

Materials:
B1455710

u

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

2,65 €

Preu €

1,000

2,65000 =

x

Subtotal...

P- 47

u

H145K153

u

u

H147N000

u

Rend.: 1,000

21,17 €

Preu €

1,000

21,17000 =

x

Parcial

Import

21,17000

21,17000

21,17000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

21,17000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

21,17000

Rend.: 1,000

Faixa de protecció dorslumbar

Faixa de protecció dorslumbar

2,65000

2,65000

Unitats
Materials:
B147N000

2,65000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

P- 48

2,65000

2,65000

Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420

Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Materials:
B145K153

Parcial

1,000

Preu €
x

21,36000 =
Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Parcial

21,36 €
Import

21,36000
21,36000

21,36000

21,36000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 49

u

H1481131

Rend.: 1,000

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

u

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

11,05 €

Preu €

Unitats
Materials:
B1481131

1,000

11,05000 =

x

Subtotal...

P- 50

u

H1485800

u

H152L561

m

11,05000
11,05000

11,05000

Rend.: 1,000

15,83 €

Preu €

1,000

15,83000 =

x

Parcial

15,83000

15,83000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

15,83000

Rend.: 1,000

Barana de protecció, confeccionada amb puntals
metàl·lics horitzontals, d'alçària 1 m, fixada per pressió
contra els paraments laterals verticals i amb el
desmuntatge inclòs

20,15 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,350 /R x

23,38000 =

8,18300

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

0,350 /R x

19,52000 =

6,83200

Subtotal...

B1Z0D5A0

cu

Tauler elaborat amb aglomerat de fusta, de 25 mm de
gruix, per a 2 usos , per a seguretat i salut
Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos, per a seguretat i salut

15,83000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats

m2

Import

15,83000

Mà d'obra:
A01H2000

Materials:
B0D732A0

11,05000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

P- 51

Import

11,05000

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

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

Parcial

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Materials:
B1485800

21,36000

15,01500

1,600

x

3,00000 =

4,80000

0,020

x

9,37000 =

0,18740

Subtotal...

4,98740

Import

15,01500

4,98740
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

P- 52

m

H6AA2111

1,00%

0,15015

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

20,15255

COST EXECUCIÓ MATERIAL

20,15255

Rend.: 1,000

2,79 €

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

Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

Parcial

19,52000 =

0,100 /R x

Subtotal...
Materials:
B1Z6211A

m

B1Z6AF0A

u

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per
a 20 usos, per a seguretat i salut
Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

1,000

x

0,77000 =

0,77000

0,300

x

0,12000 =

0,03600

DESPESES AUXILIARS

P- 53

u

H6AZ59A1

1,95200
1,95200

Subtotal...

0,80600

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

2,78728

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,78728

Rend.: 1,000

Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i
alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat,
per a tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el
desmuntatge inclòs

234,86 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,750 /R x

23,38000 =

17,53500

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

0,750 /R x

19,52000 =

14,64000

Subtotal...
Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat,
d'amplària 6 m i 2 m d'alçària, amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla
metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut

0,80600
0,02928

Unitats

u

1,95200

1,50%

Mà d'obra:
A01H2000

Materials:
B1Z659A1

Import

1,000

x

32,17500

202,20000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

32,17500

202,20000

202,20000

202,20000

1,50%

0,48263

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

234,85763
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

P- 54

CODI

UA

u

HBB11261

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

234,85763

Rend.: 1,000

96,62 €

Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Unitats

Mà d'obra:
A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

Preu €

Parcial

19,52000 =

1,000 /R x

Subtotal...
Materials:
BBL12702

u

Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 55

u

HBBA1511

h

76,90000

96,61520

COST EXECUCIÓ MATERIAL

96,61520

Rend.: 1,000

18,44 €

Preu €

Parcial

19,52000 =

0,150 /R x

2,92800

cu

Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut

0,040

x

3,30000 =

0,13200

BBBA1500

u

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i
salut

1,000

x

15,35000 =

15,35000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

h

15,48200

1,00%

0,02928
18,43928

COST EXECUCIÓ MATERIAL

18,43928

Rend.: 1,000

Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd,
de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm,
per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Manobre per a seguretat i salut

15,48200

2,92800

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Mà d'obra:
A01H4000

Import

2,92800

Materials:
B1Z09000

HBBAC013

76,90000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Subtotal...

P- 56

76,90000

0,19520

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

Manobre per a seguretat i salut

19,52000

1,00%

Unitats
Mà d'obra:
A01H4000

19,52000
19,52000

76,90000 =

x

Import

1,000 /R x

30,89 €

Preu €
19,52000 =

Parcial
19,52000

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

Materials:
BBBAC013

u

Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd,
de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm,
per ésser vista fins 25 m de distància, per a seguretat i
salut

1,000

19,52000

11,17000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 57

HBC1GFJ1

u

h

11,17000

0,19520
30,88520

COST EXECUCIÓ MATERIAL

30,88520

Rend.: 1,000

26,93 €

Preu €

Parcial

19,52000 =

0,150 /R x

Subtotal...
Materials:
BBC1GFJ2

u

Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb
energia de bateria de 12 V, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

1,000

23,97000 =

x

DESPESES AUXILIARS

HQU1H110

mes

mes

23,97000

23,97000

23,97000
0,02928

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

26,92728

COST EXECUCIÓ MATERIAL

26,92728

Rend.: 1,000

Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor
químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb
1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor
químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb
1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

2,92800

1,00%

Unitats
Materials:
BQU1H110

Import

2,92800
2,92800

Subtotal...

P- 58

11,17000

1,00%

Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb
energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge
inclòs

Manobre per a seguretat i salut

11,17000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Mà d'obra:
A01H4000

19,52000

1,000

135,43 €

Preu €
x

135,43000 =

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Parcial

Import

135,43000

135,43000

135,43000

135,43000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

P- 59

CODI

UA

u

J03DA209

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

135,43000

Rend.: 1,000

92,40 €

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
Unitats

Materials:
BV1DA209

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

Preu €

1,000

92,40000 =

x

Subtotal...

P- 60

u

J060770A

u

u

J071530C

u

Rend.: 1,000

74,36 €

Preu €

1,000

74,36000 =

x

Parcial

Import

74,36000

74,36000

74,36000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

74,36000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

74,36000

Rend.: 1,000

Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una
sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm,
segons la norma UNE-EN 1015-11

Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una
sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm,
segons la norma UNE-EN 1015-11

92,40000

92,40000

Unitats
Materials:
BV22530C

92,40000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

P- 61

92,40000

92,40000

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, UNE-EN
12390-3

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, UNE-EN
12390-3

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Materials:
BV21770A

Parcial

1,000

89,55 €

Preu €
x

89,55000 =

Subtotal...

Parcial

Import

89,55000

89,55000

89,55000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

P- 62

CODI

UA

u

J9H1P104

DESCRIPCIÓ

PREU

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

89,55000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

89,55000

Rend.: 1,000

Presa, confecció de provetes, determinació de la
densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra
de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN
12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-6,
UNE-EN 12697-8

Preu €

Unitats
Materials:
BV2MP104

u

Presa, confecció de provetes, determinació de la
densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra
de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN
12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-6,
UNE-EN 12697-8

165,80 €

1,000

165,80000 =

x

Subtotal...

P- 63

u

J9H1WA05

u

u

PAI0AI01

h

Rend.: 1,000

296,42 €

Preu €

1,000

296,42000 =

x

Parcial

Import

296,42000

296,42000

296,42000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

296,42000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

296,42000

Rend.: 1,000

Partida d'abonament íntegre per als desplaçament de
canonada provisional, a canalització soterrada, i
connexió
a xarxa existent, inclòs connexions
mitjançant pericó, claus de tall i accessoris, taxes i
permisos, totalment acabat i en funcionament.

Oficial 1a col·locador

165,80000

165,80000

Unitats
Mà d'obra:
A0127000

165,80000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

P- 64

165,80000

165,80000

Mitja jornada per a determinació de la dotació d'una
mostra de microaglomerat en fred, segons la norma
UNE-EN 12274-6 (no inclou el pesat de camions)

Mitja jornada per a determinació de la dotació d'una
mostra de microaglomerat en fred, segons la norma
UNE-EN 12274-6 (no inclou el pesat de camions)

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Materials:
BV2MWA05

Parcial

8,000 /R x

477,02 €

Preu €
23,02000 =

Parcial
184,16000

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A012N000

h

UA

DESCRIPCIÓ
Oficial 1a d'obra pública

2,000 /R x

23,02000 =

46,04000

PREU

A0137000

h

Ajudant col·locador

8,000 /R x

20,44000 =

163,52000

A0140000

h

Manobre

2,000 /R x

19,25000 =

38,50000

Subtotal...
Materials:
B0710150

t

B0F1D2A1

u

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

432,22000

0,850

x

42,96000 =

36,51600

36,000

x

0,23000 =

8,28000

Subtotal...

44,79600

432,22000

44,79600

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

477,01600

COST EXECUCIÓ MATERIAL

477,01600

6.2 Quadre de preus núm. 1
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Pàg.:

1

NÚMERO

CODI

P- 1

F2191306

m

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, inclòs p.p. de
fonament
(QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

4,26 €

P- 2

F2194AL5

m2

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

4,86 €

P- 3

F2194JA1

m2

Demolició de paviment de llambordins de formigó, col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió, inclòs p.p. de tapes de
pericons instal.lacions i altres
(QUINZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

15,15 €

P- 4

F219FFA0

m

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc
de diamant, per a delimitar la zona a demolir
(CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

5,80 €

P- 5

F21D2102

m

Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
(UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

1,21 €

P- 6

F21D3KK1

m

Demolició d'interceptor de 84x50 cm de parets de 30 cm, de maó o prefabricat de formigó, inclòs
amb solera de 15 cm de formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió
(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

13,45 €

P- 7

F21D41A2

m

Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibropremsat
amb solera de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
(SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

7,52 €

P- 8

F21DAG02

m

Demolició de canonada aigua de fins a 10 cm de diàmetre , d'acer o fibrociment, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió
(UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

1,21 €

P- 9

F21DFG02

m

Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

5,55 €

P- 10

F21QFA01

u

Retirada de lluminària amb braç existent, desconnexió, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

13,43 €

P- 11

F21QQA01

u

Retirada de pilona formigó, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
(SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

7,13 €

P- 12

F21QSE01

u

Retirada de senyalització vertical, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
(SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

7,54 €

P- 13

F221D8A6

m3

Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa),
realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió
(VINT-I-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

26,04 €

P- 14

F2225836

m3

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la
compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les
terres deixades a la vora
(SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

75,83 €

P- 15

F2285SR0

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat de
formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant
(TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

32,33 €

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
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Pàg.:

2

NÚMERO

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 16

F2R24200

m3

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
(NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

9,77 €

P- 17

F2R45069

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

7,43 €

P- 18

F2R64269

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a
15 km
(SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

7,26 €

P- 19

F2RA63G0

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
(DIVUIT EUROS)

18,00 €

P- 20

F2RA7LP0

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
(TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

3,15 €

P- 21

F9F15121

m2

Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, tipus Terana
Six de Breinco o similar, preu superior , sobre llit de morter de ciment pòrtland M-10 de 2 cm de
gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat
(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

23,93 €

P- 22

F9F15122

m2

Paviment per a encintat central, contra façanes, de llambordí de formigó de forma rectangular de
20x30 cm i 10 cm de gruix, autoblocant, tipus Vs5 de BREINCO o similar, preu superior , sobre llit
de morter de ciment pòrtland M-10 de 2 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i
compactació del paviment acabat
(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

31,89 €

P- 23

F9G4K658

m2

Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E, de 18 cm de gruix, de consistència
fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, totalment acabat
(VINT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

20,25 €

P- 24

FD5GU030

m

Canal-Reixa interceptora de formigó prefabricat de 75x36x30 cm, tipus HRM ref.PC30/C1, amb
reixa Mecalinea C2 , ref.RM30 de Fundició Benito Dúctil o similar, col·locada sobre llit de formigó
HM-20/B/20/I de 60x10 cm i laterals de 10x20cm, totalment acabada
(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

178,23 €

P- 25

FD5JIM10

u

Embornal prefabricat+reixa abatible, amb caixa prefabricada de foneria de 555x300x530 mm, tipus
Delta PSH570 amb tapa sifònica interior, C-250, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I,
i reomplert lateral, inclòs excavació mecànica.
(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

145,18 €

P- 26

FD7FC340

m

Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal, tipus SANECOR o similar, de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i
col·locat al fons de la rasa
(TRETZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

13,71 €

P- 27

FD7FC350

m

Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, tipus SANECOR o similar, de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i
col·locat al fons de la rasa
(DOTZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

12,18 €

P- 28

FD7FC355

m

Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, tipus SANECOR o similar, de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i
col·locat al fons de la rasa
(ONZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

11,06 €

PREU
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P- 29

FD7JJ146

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 rigidesa anular SN 4
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

24,52 €

P- 30

FD7JN136

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 rigidesa anular SN 4
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa
(TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

36,37 €

P- 31

FDB17680

u

Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,3x1,3 m
(TRENTA-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

36,08 €

P- 32

FDD1AX10

u

Pou circular de D=100 cm i fins a 3m d'alçada mitjana, de peces de formigó amb execució
prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l,
inclòs p.p. de còn assimètric superior, anells intermitjos i solera base de formigó de 1,3*1,3*0,20m
HM-25/P/20/IIa, amb una quantia acer 25kg/m2, totalment acabat
(DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

266,40 €

P- 33

FDDZ6DD4

u

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600
mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
(NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

98,99 €

P- 34

FDK2A6F3

u

Pericó de 57x57x cm, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat, i formigó HM-20/P/20/I per
solera basse, amb sorra lateral
(CENT VINT-I-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

127,04 €

P- 35

FDKZHJB4

u

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

92,11 €

P- 36

FFB1F415

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa
(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

35,61 €

P- 37

FFB26355

u

Connexió d'escomesa amb tub de polietilè de designació PE100, de 40 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, fins a 2,5m llargada, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa,
inclòs ràcord connexió a tub principal
(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

28,88 €

P- 38

FN1216D4

u

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada en pericó de canalització soterrada
(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

185,49 €

P- 39

H1411115

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb
tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
(DOTZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

12,40 €

P- 40

H1421110

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
(SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

6,17 €

P- 41

H142BB00

u

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
(DEU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

10,99 €

P- 42

H1431101

u

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
(ZERO EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
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P- 43

H1432012

u

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

P- 44

H1441201

u

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

0,65 €

P- 45

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-CINC CÈNTIMS)

1,55 €

P- 46

H1455710

u

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

2,65 €

P- 47

H145K153

u

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
(VINT-I-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

21,17 €

P- 48

H147N000

u

Faixa de protecció dorslumbar
(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

21,36 €

P- 49

H1481131

u

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
(ONZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

11,05 €

P- 50

H1485800

u

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

15,83 €

P- 51

H152L561

m

Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics horitzontals, d'alçària 1 m, fixada per
pressió contra els paraments laterals verticals i amb el desmuntatge inclòs
(VINT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

20,15 €

P- 52

H6AA2111

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5
i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs
(DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

2,79 €

P- 53

H6AZ59A1

u

Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs
(DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

234,86 €

P- 54

HBB11261

u

Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
(NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

96,62 €

P- 55

HBBA1511

u

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs
(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

18,44 €

P- 56

HBBAC013

u

Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

30,89 €

P- 57

HBC1GFJ1

u

Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs
(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

26,93 €

P- 58

HQU1H110

mes

Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un
lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs
(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

135,43 €

UA
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P- 59

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
(NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

92,40 €

P- 60

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, UNE-EN 12390-3
(SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

74,36 €

P- 61

J071530C

u

Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de
160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11
(VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

89,55 €

P- 62

J9H1P104

u

Presa, confecció de provetes, determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una
mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN
12697-6, UNE-EN 12697-8
(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

165,80 €

P- 63

J9H1WA05

u

Mitja jornada per a determinació de la dotació d'una mostra de microaglomerat en fred, segons la
norma UNE-EN 12274-6 (no inclou el pesat de camions)
(DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

296,42 €

P- 64

PAI0AI01

u

Partida d'abonament íntegre per als desplaçament de canonada provisional, a canalització
soterrada, i connexió a xarxa existent, inclòs connexions mitjançant pericó, claus de tall i
accessoris, taxes i permisos, totalment acabat i en funcionament.
(QUATRE-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

477,02 €

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
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P- 3

P- 4

P- 5

P- 6

P- 7

P- 8

P- 9

P- 10

P- 11

P- 12

P- 13

CODI
F2191306

F2194AL5

F2194JA1

F219FFA0

F21D2102

F21D3KK1

F21D41A2

F21DAG02

F21DFG02

F21QFA01

F21QQA01

F21QSE01

F221D8A6

UA
m

m2

m2

m

m

m

m

m

m

u

u

u

m3

Data: 29/04/19

DESCRIPCIÓ
Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor, inclòs p.p. de fonament
Altres conceptes
Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
Altres conceptes
Demolició de paviment de llambordins de formigó, col·locats sobre formigó,
de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega
sobre camió, inclòs p.p. de tapes de pericons instal.lacions i altres
Altres conceptes
Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
Altres conceptes
Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de
formigó vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Altres conceptes
Demolició d'interceptor de 84x50 cm de parets de 30 cm, de maó o
prefabricat de formigó, inclòs amb solera de 15 cm de formigó amb
compressor i càrrega mecànica sobre camió
Altres conceptes
Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de
formigó vibropremsat amb solera de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics
i càrrega sobre camió
Altres conceptes
Demolició de canonada aigua de fins a 10 cm de diàmetre , d'acer o
fibrociment, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Altres conceptes
Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15 cm de maó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Altres conceptes
Retirada de lluminària amb braç existent, desconnexió, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Retirada de pilona formigó, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Retirada de senyalització vertical, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la compressió
mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i
càrrega indirecta sobre camió
Altres conceptes

Pàg.:

1
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15,15 €
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P- 15

CODI
F2225836

F2285SR0

UA
m3

m3

B031R400

P- 16

P- 17

P- 18

P- 19

F2R24200

F2R45069

F2R64269

F2RA63G0

m3

m3

m3

m3

B2RA63G0

P- 20

F2RA7LP0

m3

B2RA7LP0

P- 21

F9F15121

m2

B0310500
B07102A0
B9F15100

P- 22

F9F15122

B0310500
B07102A0

m2

Data: 29/04/19

DESCRIPCIÓ
Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en roca de
resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora
Altres conceptes
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material
reciclat de formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant
Sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm
Altres conceptes
Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions
segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
Altres conceptes
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km
Altres conceptes
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12
t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
Altres conceptes
Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb
una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb
una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes
Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm
de gruix, tipus Terana Six de Breinco o similar, preu superior , sobre llit de
morter de ciment pòrtland M-10 de 2 cm de gruix, amb rebliment de junts
amb sorra fina i compactació del paviment acabat
Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), a granel, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix,
tipus Terana Six de Breinco o similar, preu superior
Altres conceptes
Paviment per a encintat central, contra façanes, de llambordí de formigó de
forma rectangular de 20x30 cm i 10 cm de gruix, autoblocant, tipus Vs5 de
BREINCO o similar, preu superior , sobre llit de morter de ciment pòrtland
M-10 de 2 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació
del paviment acabat
Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), a granel, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
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P- 23

CODI
B9F15102

F9G4K658

UA

m2

B06QC76A

P- 24

FD5GU030

m

B064300B
BD5HCA50

P- 25

FD5JIM10

u

B064300C

BD5HIM10

P- 26

FD7FC340

m

BD7FC335

P- 27

FD7FC350

m

BD7FC340

P- 28

FD7FC355

BD7FC355

m

Data: 29/04/19

DESCRIPCIÓ
Llambordí de formigó , autoblocant, de forma rectangular de 20x30 cm i 10
cm de gruix, tipus Vs5 de Breinco o similar, preu superior
Altres conceptes
Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E, de 18 cm de
gruix, de consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 20 i 25
kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, escampat des de camió,
estesa i vibratge mecànic, totalment acabat
Formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E, grandària màxima del
granulat 12 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres
d'acer conformades als extrems, apte per a classe d'exposició IIa+E
Altres conceptes
Canal-Reixa interceptora de formigó prefabricat de 75x36x30 cm, tipus HRM
ref.PC30/C1, amb reixa Mecalinea C2 , ref.RM30 de Fundició Benito Dúctil o
similar, col·locada sobre llit de formigó HM-20/B/20/I de 60x10 cm i laterals
de 10x20cm, totalment acabada
Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Canal-Reixa interceptora de formigó prefabricat de 75x36x30 cm, tipus
HRM ref.PC30/C1, amb reixa Mecalinea C2 , ref.RM30 de Fundició Benito
Dúctil o similar
Altres conceptes
Embornal prefabricat+reixa abatible, amb caixa prefabricada de foneria de
555x300x530 mm, tipus Delta PSH570 amb tapa sifònica interior, C-250,
sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I, i reomplert lateral, inclòs
excavació mecànica.
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
Embornal prefabricat+reixa abatible, amb caixa prefabricada de foneria de
555x300x530 mm, tipus Delta PSH570 amb tapa sifònica interior, C-250,
de Fundicio Benito o similar
Altres conceptes
Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal, tipus SANECOR o similar, de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa
Tub de PVC de 250mm de diàmetre nominal, tipus SANECOR o similar, de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà
Altres conceptes
Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, tipus SANECOR o similar, de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa
Tub de PVC de 200mm de diàmetre nominal, tipus SANECOR o similar, de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà
Altres conceptes
Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, tipus SANECOR o similar, de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa
Tub de PVC de 160mm de diàmetre nominal, tipus SANECOR o similar, de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà
Altres conceptes
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DESCRIPCIÓ
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 rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de
la rasa
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 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3
Altres conceptes
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 rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de
la rasa
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 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3
Altres conceptes
Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,3x1,3 m
Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I
Altres conceptes
Pou circular de D=100 cm i fins a 3m d'alçada mitjana, de peces de formigó
amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, inclòs p.p. de còn assimètric superior, anells
intermitjos i solera base de formigó de 1,3*1,3*0,20m HM-25/P/20/IIa, amb
una quantia acer 25kg/m2, totalment acabat
Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada,
h=50-100cm
Con assimètric de formigó per a pou circular de diàmetre 100-60 cm,
prefabricat
Altres conceptes
Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb
tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2
Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible
i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124
Altres conceptes
Pericó de 57x57x cm, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat, i formigó
HM-20/P/20/I per solera basse, amb sorra lateral
Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm
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
Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a
150 usos
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1
Altres conceptes
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada,
pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter
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DESCRIPCIÓ
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124
Altres conceptes
Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau
de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa
Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2
Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 100 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 100mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal,
soldat
Altres conceptes
Connexió d'escomesa amb tub de polietilè de designació PE100, de 40 mm
de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, fins a 2,5m llargada, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa, inclòs ràcord
connexió a tub principal
Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió
Altres conceptes
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i
tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada en pericó de canalització soterrada
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment
de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant
de fosa
Altres conceptes
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
Altres conceptes
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Altres conceptes
Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc
amb arnès dielèctric
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DESCRIPCIÓ
Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, abatible i per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric
Altres conceptes
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458
Altres conceptes
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Altres conceptes
Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons
UNE-EN 405
Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons
UNE-EN 405
Altres conceptes
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
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
Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Altres conceptes
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip
color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Altres conceptes
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Faixa de protecció dorslumbar
Faixa de protecció dorslumbar
Altres conceptes
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Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
Altres conceptes
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Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471
Altres conceptes

11,05 €

15,83 €
15,83000 €
0,00 €

REURBANITZACIÓ CARRER SANTA TERESA, CAMPANAR I REMEI
43530 Alcanar, Tarragona
Andreu Queral Moliné SLPU- Arquitecte
Abril 2019

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 51

CODI
H152L561

UA
m

B0D732A0
B1Z0D5A0

P- 52

H6AA2111

m

B1Z6211A

B1Z6AF0A

P- 53

H6AZ59A1

u

B1Z659A1

P- 54

HBB11261

u

BBL12702

P- 55

HBBA1511

u

B1Z09000
BBBA1500

P- 56

HBBAC013

u

BBBAC013

P- 57

HBC1GFJ1

u

BBC1GFJ2

P- 58

HQU1H110

mes

Data: 29/04/19

DESCRIPCIÓ
Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics horitzontals,
d'alçària 1 m, fixada per pressió contra els paraments laterals verticals i amb
el desmuntatge inclòs
Tauler elaborat amb aglomerat de fusta, de 25 mm de gruix, per a 2 usos ,
per a seguretat i salut
Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos, per a seguretat i
salut
Altres conceptes
Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada
de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm
de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs
Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada
de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de
40 mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos,
per a seguretat i salut
Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20
usos, per a seguretat i salut
Altres conceptes
Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica, i
amb el desmuntatge inclòs
Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i 2 m
d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de
malla metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut
Altres conceptes
Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a
seguretat i salut
Altres conceptes
Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs
Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut
Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i salut
Altres conceptes
Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat
major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat
major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància, per a seguretat i salut
Altres conceptes
Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de
12 V i amb el desmuntatge inclòs
Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de
12 V, per a 2 usos, per a seguretat i salut
Altres conceptes
Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i
2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1
inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. ,
amb manteniment inclòs
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DESCRIPCIÓ
Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i
2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb
1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. ,
amb manteniment inclòs
Altres conceptes
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
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
Altres conceptes
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, UNE-EN 12390-3
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, UNE-EN 12390-3
Altres conceptes
Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes
prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11
Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes
prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11
Altres conceptes
Presa, confecció de provetes, determinació de la densitat aparent i del
contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-6, UNE-EN 12697-8
Presa, confecció de provetes, determinació de la densitat aparent i del
contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-6, UNE-EN 12697-8
Altres conceptes
Mitja jornada per a determinació de la dotació d'una mostra de
microaglomerat en fred, segons la norma UNE-EN 12274-6 (no inclou el
pesat de camions)
Mitja jornada per a determinació de la dotació d'una mostra de
microaglomerat en fred, segons la norma UNE-EN 12274-6 (no inclou el
pesat de camions)
Altres conceptes
Partida d'abonament íntegre per als desplaçament de canonada provisional,
a canalització soterrada, i connexió a xarxa existent, inclòs connexions
mitjançant pericó, claus de tall i accessoris, taxes i permisos, totalment acabat
i en funcionament.
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

Pàg.:

8

PREU
135,43000 €

0,00 €
92,40 €
92,40000 €
0,00 €
74,36 €

74,36000 €

0,00 €
89,55 €
89,55000 €
0,00 €
165,80 €

165,80000 €

0,00 €
296,42 €

296,42000 €

0,00 €
477,02 €

36,51600 €

6.4 Pressupost
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PRESSUPOST
OBRA

01

PRESSUPOST REURBANITZACIO C/ SANTA TERESA, CAMPANAR I REMEI

CAPÍTOL

01

ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

SUB-CAPÍTOL

01

ENDERROCS

NUM. CODI

Pàg.: 1

Data: 29/04/19

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

F21QQA01

u

Retirada de pilona formigó, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió
o contenidor (P - 11)

7,13

3,000

21,39

2

F21QSE01

u

Retirada de senyalització vertical, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió
o contenidor (P - 12)

7,54

3,000

22,62

3

F21QFA01

u

Retirada de lluminària amb braç existent, desconnexió, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor (P - 10)

13,43

10,000

134,30

4

F219FFA0

m

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim,
amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 4)

5,80

18,700

108,46

5

F21D3KK1

m

Demolició d'interceptor de 84x50 cm de parets de 30 cm, de maó
o prefabricat de formigó, inclòs amb solera de 15 cm de formigó
amb compressor i càrrega mecànica sobre camió (P - 6)

13,45

8,300

111,64

6

F2194JA1

m2

Demolició de paviment de llambordins de formigó, col·locats
sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària,
amb compressor i càrrega sobre camió, inclòs p.p. de tapes de
pericons instal.lacions i altres (P - 3)

15,15

9,240

139,99

7

F2191306

m

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor, inclòs p.p. de
fonament (P - 1)

4,26

54,700

233,02

8

F2194AL5

m2

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més
de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 2)

4,86

591,850

2.876,39

9

F21D41A2

m

Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a
40x60 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 7)

7,52

158,700

1.193,42

10 F21D2102

m

Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a
27x36 cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió (P - 5)

1,21

75,000

90,75

11 F21DFG02

m

Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15 cm de
maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 9)

5,55

4,000

22,20

12 F21DAG02

m

Demolició de canonada aigua de fins a 10 cm de diàmetre ,
d'acer o fibrociment, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
(P - 8)

1,21

175,000

211,75

TOTAL

SUB-CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST REURBANITZACIO C/ SANTA TERESA, CAMPANAR I REMEI

CAPÍTOL

01

ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

SUB-CAPÍTOL

02

MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI

5.165,93

01.01.01

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

F221D8A6

m3

Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la
compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb pala excavadora
amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió (P - 13)

26,04

63,579

1.655,60

2

F2225836

m3

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de
fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50
MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i

75,83

143,442

10.877,21

EUR
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Pàg.: 2

Data: 29/04/19
amb les terres deixades a la vora (P - 14)

3

F2285SR0

TOTAL

m3

SUB-CAPÍTOL

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres
de material reciclat de formigons, en tongades de gruix de fins a
25 cm, utilitzant picó vibrant (P - 15)

01

PRESSUPOST REURBANITZACIO C/ SANTA TERESA, CAMPANAR I REMEI

CAPÍTOL

02

PAVIMENTS

SUB-CAPÍTOL

01

SOLERES

1

F9G4K658

TOTAL

UA
m2

SUB-CAPÍTOL

DESCRIPCIÓ
Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E,
de 18 cm de gruix, de consistència fluïda i un contingut en fibres
d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 12
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic,
totalment acabat (P - 23)

01

PRESSUPOST REURBANITZACIO C/ SANTA TERESA, CAMPANAR I REMEI

CAPÍTOL

02

PAVIMENTS

SUB-CAPÍTOL

02

PAVIMENTS

UA

DESCRIPCIÓ

3.792,41

16.325,22

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

20,25

481,850

9.757,46

9.757,46

01.02.01

OBRA

NUM. CODI

117,303

01.01.02

OBRA

NUM. CODI

32,33

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

F9F15121

m2

Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 8 cm de gruix, tipus Terana Six de Breinco o similar, preu
superior , sobre llit de morter de ciment pòrtland M-10 de 2 cm de
gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat (P - 21)

23,93

350,200

8.380,29

2

F9F15122

m2

Paviment per a encintat central, contra façanes, de llambordí de
formigó de forma rectangular de 20x30 cm i 10 cm de gruix,
autoblocant, tipus Vs5 de BREINCO o similar, preu superior ,
sobre llit de morter de ciment pòrtland M-10 de 2 cm de gruix,
amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat (P - 22)

31,89

116,650

3.719,97

TOTAL

SUB-CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST REURBANITZACIO C/ SANTA TERESA, CAMPANAR I REMEI

CAPÍTOL

03

SISTEMA INSTAL.LACIONS

SUB-CAPÍTOL

01

INSTAL.LACIÓ SANEJAMENT

NUM. CODI

12.100,26

01.02.02

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

FDDZ6DD4

u

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 33)

98,99

12,000

1.187,88

2

FDD1AX10

u

Pou circular de D=100 cm i fins a 3m d'alçada mitjana, de peces
de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter
mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, inclòs
p.p. de còn assimètric superior, anells intermitjos i solera base de
formigó de 1,3*1,3*0,20m HM-25/P/20/IIa, amb una quantia acer
25kg/m2, totalment acabat (P - 32)

266,40

12,000

3.196,80

3

FDB17680

u

Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta
1,3x1,3 m (P - 31)

36,08

12,000

432,96

4

FD7JN136

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 rigidesa
anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de

36,37

40,100

1.458,44

EUR
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Pàg.: 3

Data: 29/04/19
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa (P - 30)

5

FD7JJ146

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 rigidesa
anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa (P - 29)

24,52

159,850

3.919,52

6

FD7FC340

m

Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal, tipus SANECOR
o similar, de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de
poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 26)

13,71

54,500

747,20

7

FD7FC350

m

Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, tipus SANECOR
o similar, de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de
poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 27)

12,18

81,600

993,89

8

FD7FC355

m

Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, tipus SANECOR
o similar, de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de
poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 28)

11,06

31,500

348,39

9

FD5GU030

m

Canal-Reixa interceptora de formigó prefabricat de 75x36x30
cm, tipus HRM ref.PC30/C1, amb reixa Mecalinea C2 , ref.RM30
de Fundició Benito Dúctil o similar, col·locada sobre llit de
formigó HM-20/B/20/I de 60x10 cm i laterals de 10x20cm,
totalment acabada (P - 24)

178,23

25,200

4.491,40

10 FD5JIM10

u

Embornal prefabricat+reixa abatible, amb caixa prefabricada de
foneria de 555x300x530 mm, tipus Delta PSH570 amb tapa
sifònica interior, C-250, sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I, i reomplert lateral, inclòs excavació mecànica. (P 25)

145,18

9,000

1.306,62

11 FDK2A6F3

u

Pericó de 57x57x cm, amb parets de 15 cm de gruix de maó
calat, i formigó HM-20/P/20/I per solera basse, amb sorra lateral
(P - 34)

127,04

32,000

4.065,28

TOTAL

SUB-CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST REURBANITZACIO C/ SANTA TERESA, CAMPANAR I REMEI

CAPÍTOL

03

SISTEMA INSTAL.LACIONS

SUB-CAPÍTOL

02

INSTAL.LACIÓ AIGUA

NUM. CODI

22.148,38

01.03.01

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

FFB1F415

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 36)

35,61

130,500

4.647,11

2

FFB26355

u

Connexió d'escomesa amb tub de polietilè de designació PE100,
de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, fins a 2,5m llargada, connectat
a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa, inclòs ràcord connexió a tub
principal (P - 37)

28,88

27,000

779,76

3

FDK2A6F3

u

Pericó de 57x57x cm, amb parets de 15 cm de gruix de maó
calat, i formigó HM-20/P/20/I per solera basse, amb sorra lateral
(P - 34)

127,04

5,000

635,20

4

FDKZHJB4

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 35)

92,11

5,000

460,55

EUR
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5

FN1216D4

u

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 38)

185,49

5,000

927,45

6

PAI0AI01

u

Partida d'abonament íntegre per als desplaçament de canonada
provisional, a canalització soterrada, i connexió a xarxa existent,
inclòs connexions mitjançant pericó, claus de tall i accessoris,
taxes i permisos, totalment acabat i en funcionament. (P - 64)

477,02

1,000

477,02

TOTAL

SUB-CAPÍTOL

OBRA

01

CAPÍTOL

04

NUM. CODI

7.927,09

01.03.02

UA

PRESSUPOST REURBANITZACIO C/ SANTA TERESA, CAMPANAR I REMEI
GESTIÓ DE RESIDUS

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

F2R24200

m3

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans
manuals (P - 16)

9,77

220,165

2.151,01

2

F2R64269

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km (P - 18)

7,26

220,165

1.598,40

3

F2RA63G0

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 19)

18,00

220,165

3.962,97

4

F2R45069

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 17)

7,43

248,400

1.845,61

5

F2RA7LP0

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 20)

3,15

248,400

782,46

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01

CAPÍTOL

05

NUM. CODI

10.340,45

01.04

UA

PRESSUPOST REURBANITZACIO C/ SANTA TERESA, CAMPANAR I REMEI
SEGURETAT I SALUT

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

H6AA2111

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 52)

2,79

21,000

58,59

2

H6AZ59A1

u

Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m,
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de
malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs (P - 53)

234,86

1,000

234,86

3

HBB11261

u

Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 54)

96,62

2,000

193,24

4

HBBAC013

u

Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 56)

30,89

1,000

30,89

5

HBBA1511

u

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el

18,44

3,000

55,32

EUR

REURBANITZACIÓ CARRER SANTA TERESA, CAMPANAR I REMEI
43530 Alcanar, Tarragona
Andreu Queral Moliné SLPU- Arquitecte
Abril 2019

PRESSUPOST

Pàg.: 5

Data: 29/04/19
desmuntatge inclòs (P - 55)

6

HBC1GFJ1

u

Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de
bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 57)

26,93

1,000

26,93

7

HQU1H110

mes

Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic
d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i
sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment
inclòs (P - 58)

135,43

3,000

406,29

8

H1411115

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons
UNE-EN 812 (P - 39)

12,40

5,000

62,00

9

H142BB00

u

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent,
abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 41)

10,99

2,000

21,98

10 H1421110

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 40)

6,17

4,000

24,68

11 H1432012

u

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P 43)

19,77

1,000

19,77

12 H1431101

u

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 42)

0,22

5,000

1,10

13 H1441201

u

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 44)

0,65

10,000

6,50

14 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 - 45)

1,55

3,000

4,65

15 H1455710

u

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420 (P - 46)

2,65

3,000

7,95

16 H145K153

u

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats
segons UNE-EN 420 (P - 47)

21,17

0,000

0,00

17 H147N000

u

Faixa de protecció dorslumbar (P - 48)

21,36

2,000

42,72

18 H1481131

u

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
(P - 49)

11,05

5,000

55,25

19 H1485800

u

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 50)

15,83

5,000

79,15

20 H152L561

m

Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics
horitzontals, d'alçària 1 m, fixada per pressió contra els
paraments laterals verticals i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

20,15

5,000

100,75

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST REURBANITZACIO C/ SANTA TERESA, CAMPANAR I REMEI

CAPÍTOL

06

CONTROL DE QUALITAT

NUM. CODI

1.432,62

01.05

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

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 - 59)

92,40

3,000

277,20

2

J060770A

u

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc

74,36

3,000

223,08

EUR

REURBANITZACIÓ CARRER SANTA TERESA, CAMPANAR I REMEI
43530 Alcanar, Tarragona
Andreu Queral Moliné SLPU- Arquitecte
Abril 2019

PRESSUPOST

Pàg.: 6

Data: 29/04/19
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-3 (P - 60)

3

J071530C

u

Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres
provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma
UNE-EN 1015-11 (P - 61)

89,55

3,000

268,65

4

J9H1WA05

u

Mitja jornada per a determinació de la dotació d'una mostra de
microaglomerat en fred, segons la norma UNE-EN 12274-6 (no
inclou el pesat de camions) (P - 63)

296,42

1,000

296,42

5

J9H1P104

u

Presa, confecció de provetes, determinació de la densitat aparent
i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa,
segons la norma UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32,
UNE-EN 12697-6, UNE-EN 12697-8 (P - 62)

165,80

1,000

165,80

TOTAL

CAPÍTOL

01.06

1.231,15

EUR

6.5 Resum de pressupost

REURBANITZACIÓ CARRER SANTA TERESA, CAMPANAR I REMEI
43530 Alcanar, Tarragona
Andreu Queral Moliné SLPU- Arquitecte
Abril 2019

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 29/04/19

Pàg.:

1

Import

NIVELL 3: SUB-CAPÍTOL
Sub-capítol
Sub-capítol
Capítol

01.01.01
01.01.02
01.01

ENDERROCS
MOVIMENT DE TERRES
ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

5.165,93
16.325,22
21.491,15

Sub-capítol
Sub-capítol
Capítol

01.02.01
01.02.02
01.02

SOLERES
PAVIMENTS
PAVIMENTS

9.757,46
12.100,26
21.857,72

Sub-capítol
Sub-capítol
Capítol

01.03.01
01.03.02
01.03

INSTAL.LACIÓ SANEJAMENT
INSTAL.LACIÓ AIGUA
SISTEMA INSTAL.LACIONS

22.148,38
7.927,09
30.075,47
73.424,34

Import

NIVELL 2: CAPÍTOL
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Obra

01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01

ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
PAVIMENTS
SISTEMA INSTAL.LACIONS
GESTIÓ DE RESIDUS
SEGURETAT I SALUT
CONTROL DE QUALITAT
Pressupost REURBANITZACIO C/ SANTA TERESA, CAMPANAR I
REMEI

21.491,15
21.857,72
30.075,47
10.340,45
1.432,62
1.231,15
86.428,56
86.428,56

Import

NIVELL 1: OBRA
Obra

01

Pressupost REURBANITZACIO C/ SANTA TERESA, CAMPANAR I REMEI

86.428,56
86.428,56

EUR

REURBANITZACIÓ CARRER SANTA TERESA, CAMPANAR I REMEI
43530 Alcanar, Tarragona
Andreu Queral Moliné SLPU- Arquitecte
Abril 2019

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

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

86.428,56

13 % Despeses Generals SOBRE 86.428,56.....................................................................

11.235,71

6 % Benefici Industrial SOBRE 86.428,56..........................................................................

5.185,71

Subtotal

102.849,98

21 % IVA SOBRE 102.849,98.............................................................................................

21.598,50

€

124.448,48

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( CENT VINT-I-QUATRE MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS )

Santa Bàrbara, Abril 2019

Andreu Queral Moliné SLPU
Andreu Queral Moliné
arquitecte

1

7 – ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
COMPLIMENT DEL R.D. 162/97 DE 24 D’OCTUBRE, modificada pel RD337/2010

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució de l’obra, les previsions respecte a la
prevenció de riscos i d’accidents i malalties professionals.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el
terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret
1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de
construcció.
En base a l’art. 7è, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d’elaborar un Pla de
Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en
el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel Coordinador de Seguretat i Salut
durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la Direcció Facultativa.
Es recorda l’obligatorietat que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’Incidències pel seguiment del Pla.
Qualsevol anotació feta al Llibre d’Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat
Social en el termini de 24 hores.
Tanmateix es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de
garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avis a l’autoritat laboral competent, segons
model inclòs a l’annex III del Reial Decret.
La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure el Pla de Seguretat
i Salut.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en
cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l’obra parcialment o totalment,
comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels
treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

DADES DE L’OBRA

. Tipus d’obra.
REURBANITZACIÓ CARRER CAMPANAR, REMEI I SANTA TERESA
. Emplaçament.
c/ CAMPANAR

43530 ALCANAR

. Accessos i circulacions.
A través dels carrers de l’entramat urbà, amb carrers de 3 m amplada amb dues voreres de 0,6 m amplada.
El contractista controlarà els accessos a l’obra de manera que tan sols les persones autoritzades i amb les
proteccions personals que són obligades puguin accedir a l’obra. L’accés restarà tancat, o permanentment vigilat quan
s’obri.
Quan s’entri o es tregui material de l’obra, es procedirà a la senyalització vial del carrer, amb senyals d’obra.
. Serveis provisionals.
. Instal·lació elèctrica.
La instal·lació elèctrica provisional d’obres, es contractarà, i disposarà de butlletí oficial de l’instal·lador, així com de
caixa de protecció per al quadre general de comandament.
Tots els elements tindran posta a terra.
. Subministrament d’aigua.
El subministrament d’aigua es realitzarà directament des de la xarxa pública existent, a través de una clau de pas,
instal·lada a 1 m d’altura per tal que es pugui accedir fàcilment a l’obtenció de l’aigua.

. Conduccions de serveis pròxims a l’obra i als seus accessos immediats.
El promotor lliurarà plànols i croquis dels serveis i línies elèctriques, telefòniques, clavegueram, abastament d’aigua,
etc. que puguin veure’s afectades per l’obra o la seva proximitat.
. Promotor.
AJUNTAMENT D’ALCANAR
. Autor del projecte i tècnic redactor de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Andreu Queral Moliné SLPU
Andreu Queral Moliné - arquitecte

PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA
L’article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva recollits en l’art. 15è de
la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l’execució de l’obra i en
particular en les següents activitats:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja.
L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés i la
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius
necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la
seguretat i salut dels treballadors.
La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular
si es tracta de matèries i substàncies perilloses.
La recollida dels materials perillosos utilitzats.
L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes.
L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà de dedicar a les
diferents feines o fases del treball.
La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms.
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop
de l’obra.

Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord amb els següents principis
generals:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evitar riscos.
Avaluar els riscos que no es puguin evitar.
Combatre els riscos a l’origen.
Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l’elecció
dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els
efectes del mateix a la salut.
Tenir en compte l’evolució de la tècnica.
Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill.
Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització del treball, les
condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball.
Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual.
Donar les degudes instruccions als treballadors.

L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en
el moment d’encomanar les feines.
L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació
suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.
L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que
pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin
implicar determinades mesures preventives, que només podran adaptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos
sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.
Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la
previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte
d’ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu
treball personal.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS I MESURES PREVENTIVES
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra establertes a l’annex IV del
Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d’obra, tot
i considerant que alguns d’ells es poden donar durant tot el procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a d’altres
feines.
S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades,
erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi.
A més, s’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificació veïnes i tenir cura en
minimitzar en tot moment el risc d’incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació,
manteniment...).
· MITJANS I MAQUINÀRIA.
Per principi, tots els equips hauran de tenir instruccions d’ús del fabricant o importador, en les que figuraran
especificacions de manteniment, instal·lació i utilització, així com les normes de seguretat i d’altres instruccions que
s’exigeixin en les corresponents Instruccions Tècniques Complementaries [ITC], les quals hauran d’incloure plànols i
esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, segons les normes que els hi siguin d’aplicació. En el
cas de no existir aquestes normes, els equips disposaran de la garantia escrita del fabricant o subministrador de que
l’equipament en qüestió, respon a les prestacions de seguretat que demana el reglament vigent.
A més a més, tots els equips i maquinaria portaran una placa de material durable i fixada sòlidament en lloc ben
visible, en la que figuraran com a mínim:
-

Nom del fabricant.
Any de fabricació i/o subministrament.
Tipus i número de fabricació.
Potencia en kW.
Contrasenya d’homologació CE, i certificat de seguretat d’entitat acreditada, si és necessari.

Independentment de les exigències de seguretat que s’inclouen en les Instruccions Tècniques Complementaries,
els equips de treball, màquines i elements varis que composin algun dels dos grups, hauran de superar la revisió
establerta en el protocol anomenat en el primer paràgraf.
. Riscos més freqüents:
-

Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades.
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).
Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitges, grues...).
Riscos derivats del funcionament de grues.
Caiguda de la càrrega transportada.
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes).
Cops i ensopegades.
Caiguda de materials, rebots.
Ambient excessivament sorollós.
Contactes elèctrics directes o indirectes.
Accidents derivats de condicions atmosfèriques.

· TREBALLS PREVIS.
. Riscos més freqüents:
-

Caiguda de persones al mateix nivell.
Caiguda de persones a diferent nivell.
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).
Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes).
Cops i ensopegades.
Caiguda de materials, rebots.
Sobre esforços per postures incorrectes.
Bolcada de piles de materials.
Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques).

. Proteccions col·lectives:
Per qualsevol treball en altura (muntatge del vallat de protecció de l’obra – 2 m d’altura), es vigilarà un bon
anivellament i apuntalament de les parts del vallat, per tal que aquest no pugui bolcar cap a un espai públic de
concurrència pública. Es preveu que aquesta es pugui muntar a una distància mínima de la calçada, igual a l’alçada del
vallat, més un mínim d’un metre per a preveure qualsevol interacció amb la vialitat pública en cas de bolcament.
. Equips de protecció individual:
-

-

Per qualsevol treball en altura (muntatge del vallat de protecció de l’obra – 2 m d’altura), es vigilarà un bon
anivellament i apuntalament dels mitjans auxiliars de muntatge: escales, etc.
Serà obligatori l’ús de casc i botes de seguretat , homologats per la UE.

· INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL D’ELECTRICITAT.
. Riscos més freqüents:
-

Cremades per deflagració elèctrica.
Contactes elèctrics directes.
Caiguda de persones al mateix nivell.
Caiguda de persones a diferent nivell.

. Proteccions col·lectives:
-

-

-

-

-

Qualsevol part de la instal·lació es considerarà sota tensió mentre l’empresa subministradora no comprovi
I’escomesa, que preferentment serà soterrada i disposarà d’un armari de protecció i mesura directa, realitzat
amb material aïllant, amb entrada i sortida de cables per la part inferior. La porta disposarà de pany de cop,
amb clau de triangle i amb possibilitat de passar-hi un enclavament. La profunditat mínima de l’armari serà
de 0,25 m.
El quadre general de comandament i protecció estarà col·locat a continuació del quadre d’escomesa, i estarà
dotat de seccionador general de comandament i tall automàtic omnipolar i protecció, mitjançant interruptors
magnetotèrmics i diferencials de 300 mA.
El quadre estarà col·locat de manera que impedeixi el contacte dels elements sota tensió.
D’aquest quadre sortiran els circuits secundaris per a l’alimentació de les màquines i les eines d’obra, que
estaran dotats d’interruptor omnipolar i interruptor general magnetotèrmic. Les sortides estaran protegides
amb interruptors magnetotèrmics diferencials de31O mA. Les bases seran blindades tipus CETAC i els
cables mànega disposaran també de funda protectora aïllant i resistent a l’abrasió.
El circuit d’il·luminació portàtil d’obra disposarà d’un transformador a 24 V.
Del quadre general sortirà un circuit d’alimentació per als quadres secundaris, protegits amb interruptors
magnetotèrmics d’alta sensibilitat, circuit de presa a terra i circuit de tensió de seguretat a 24 V, on es
connectaran les línies elèctriques per a treballs en zones humides i la Il·luminació portàtil (24 V),
respectivament en els diferents talls. Aquests quadres seran d’instal·lació mòbil, segons les necessitats de
I’obra, i compliran les condicions exigides per a instal·lacions a la intempèrie. Es col·locaran de manera
estratègica, a fi de disminuir en la mesura del possible el nombre de línies i la seva longitud.
Tots els conductes utilitzats a la instal·lació estaran aïllats per a una tensió de 1000V.
Tots els quadres elèctrics d’obra tindran col·locat de manera visible el senyal normalitzat "RISC ELÈCTRIC",
que disposarà d’una plataforma aïllant a la base i no tindrà accés directe a elements de baixa tensió.

. Equips de protecció individual:
-

-

Casc de seguretat dielèctric, homologat per la UE.
Guants dielèctrics, homologats per la UE i botes aïllants.
Guants de tafilet (tipus alta sensibilitat), amb manguets llargs incorporats, per a retirar fusibles i realitzar
treballs de precisió al voltant d'elements de baixa tensió.
Comprovador de tensió.
Eines manuals dielèctriques, homologades per la UE.
Pantalla facial de policarbonat sense amés metàl·lic.
Ulleres de protecció arc elèctric, visor 3 DIN.
Jaqueta ignífuga en maniobres elèctriques.
Tarimes, catifes, penjadors, cortines aïllants.
S’haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les condicions de treball ho
exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/O-JI1995) i RD
773/1997 (BOE 12/06/1997).

· ENDERROCS.
. Riscos més freqüents:
-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
Projecció de partícules durant els treballs.
Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes).
Contactes amb materials agressius.
Talls i punxades.
Cops i ensopegades.
Caiguda de materials, rebots.
Ambient excessivament sorollós.
Fallida de l’estructura.
Sobre esforços per postures incorrectes.
Acumulació i baixada de runes.

. Proteccions col·lectives:
-

-

-

-

Instal·lació d’una plataforma volada de la línia de façana sobre la via pública, que haurà de tenir com a mínim
una amplada d'1,50 m. i haurà de suportar una càrrega de 600 Kg/m'. Es podrà col·locar bé aprofitant la part
inferior de la bastida de façana, bé fent-la volar a nivell de la primera planta. De la mateixa manera es
protegiran les edificacions pròximes que siguin d’alçada inferior a I'edifici que s’ha d’enderrocar.
Tota la part de I’obra que limiti amb vies publiques s’haurà de barrar amb una tanca de 2,00 m. d’alçada, feta
amb material consistent.
S’han de preveure portes d’accés independents per a vehicles i persones, que s’han de poder tancar
perfectament un cop acabada la jornada laboral.
Protecció de les instal·lacions generals que passin a prop de la finca que s’ha d’enderrocar.
Protecció de la pols produïda per la demolició mitjançant la col·locació de lones o canyís al llarg de tota la
bastida.
S’ha de tenir cura de I’estabilitat i la continuïtat dels conductes verticals d’evacuació de runa. Els conductes
disposaran a la part inferior d'un tram una mica inclinat per tal d’evitar I’impacte directe de la runa sobre el
camió o la tremuja.
En enderrocar mitgeres, cal comprovar que no estiguin mancomunades, per tal d’evitar desploms de I’edifici
veí.
Cal vigilar l’aparició d’esquerdes en mitgeres o façanes mitjançant la col·locació de testimonis. Si
evolucionen, caldrà consolidar les mitgeres.
Tots els forats, tant horitzontals com verticals, estaran protegits amb baranes rígides de 0,90 m. d’alçada,
amb protecció intermitja i entornpeu, que siguin capaces de suportar una empenta tangencial de 150 Kg/ml;
que no es retiraran fins el moment d’enderrocar el forjat que correspongui.
Apuntalaments i estintolaments sempre que calgui.
Escales auxiliars adequades.
Cables de seguretat.
Baranes.
Bastides de seguretat.

. Equips de protecció individual:
-

-

Serà obligatori I’ús de casc i botes de seguretat, homologats per la UE.
Es preceptiu I’ús de granota de treball.
Guants de treball o antitallada, segons el tipus d’activitat.
Per a treballs d’alçada serà obligatori I’ús de cinturó de seguretat homologat.
Ulleres antifragments homologades, quan hi hagi risc de projecció de fragments de runa.
Mascaretes antipols.
S’haurà de dotar els treballadors d’altres elements de protecció sempre que les condicions de treball ho
exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD
77-D/1997 (BOE 12/06/1997).

· MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS.
. Riscos més freqüents:
-

-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
Accidents derivats de condicions atmosfèriques
Sobre esforços per postures incorrectes
Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar.

· FONAMENTS.
. Riscos més freqüents:
-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobre esforços per postures incorrectes
Fallides d’encofrats
Fallides de recalçaments
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques).

· ESTRUCTURA.
. Riscos més freqüents:
-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobre esforços per postures incorrectes
Fallides d’encofrats
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Riscos derivats de l’accés a les plantes
Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials.

· RAM DE PALETA.
. Riscos més freqüents:
-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques).

. Proteccions col·lectives:
-

-

-

-

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.
Per damunt d’alçàries de treball superiors als 2 m., la bastida ha d’estar proveïda de barana de 0,90 m.
d’alçada mínima, amb protecció intermèdia i entornpeu, que sigui capaç de suportar una empenta tangencial
de 150 Kg/ml.
L’accés a les bastides de més de 1,50 m. d’alçada es farà mitjançant escales de mà proveïdes de recolzador
antilliscant al sòl i la seva longitud haurà de sobrepassar al menys 0,70 m. la superfície superior de la
plataforma de treball.
Els treballs en paraments de més de 4 m. d’alçada a nivell del sòl s’acotarà I’àrea de treball i es col·locar el
senyal SNS-307 "RISC DE CAIGUDA D’OBJECTES", quedant terminantment prohibit el pas per sota de la
bastida.
Sempre que sigui indispensable muntar una bastida prop d’un forat de forjat o façana serà obligatori per als
operaris fer servir el cinturó de seguretat, o dotar la bastida de baranes sòlides.
En aquests casos, les característiques de seguretat han de ser les següents:
1. Disposar de les bastides necessàries perquè I’operari no hagi de treballar per damunt de les espatlles.
2. Fins a 3 m. d’alçada es podran fer servir les bastides de cavallets fixos sense travaments.
3. Per sobre dels 3 m. i fins a 6 m. (màxima alçada permesa per aquest tipus de bastides) es faran servir
cavallets armats de bastidors mòbils travats.
4. Totes les plataformes que formen la bastida han d’estar subjectades als cavallets per sogalls i no poden
volar més de 0,20 m.
5. L’amplada mínima de la plataforma de treball serà de 0,60 m.
6. Es prohibeix adossar les bastides a envans o pilastres acabats de fer, ni a qualsevol altre mitjà de suport
fortuït que no sigui el cavallet sòlidament construït.

. Equips de protecció individual:
-

Serà obligatori I’ús de casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, homologats per la UE.
És aconsellable I’ús de guants de goma o crema protectora per les mans quan es manipuli morter.
El tragí manual de material ceràmic es realitzarà amb guants antitallada de làtex rugós.
S’haurà de dotar els treballadors d’altres elements de protecció sempre que les condicions de treball ho
exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/O-J/1995) 1 RD
77-)/1997 (BOE 12/06/1997).

· COBERTA.
. Riscos més freqüents:
-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Sobre esforços per postures incorrectes
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Caigudes de pals i antenes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques).

· REVESTIMENTS I ACABATS.
. Riscos més freqüents:
-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques).

. Riscos específics per a envidraments:
-

Lliscament per mal funcionament de les ventoses.
Talls a extremitats superiors i inferiors.
Topades contra vidres ja col·locats.
Lesions oculars per trencament.

. Riscos específics per a pintures i vernissos:
-

Intoxicació per emanació de gasos.
Cremades per deflagracions i incendis.
Esquitxades a cara i ulls.

. Proteccions col·lectives:
-

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.
Comprovació a l’inici de la jornada de l'estat dels mitjans auxiliars (bastides, cinturons de seguretat,
ancoratges, cavallets, etc.)

. Envidraments:
-

-

Utilització correcta de les ventoses i comprovació de la seva eficàcia abans d'utilitzar-les.
En operacions de transport i emmagatzematge, mantenir els vidres en posició vertical, senyalitzant el seu
aplec.
Es col·locaran preferentment des de I'interior de I'edifici. Únicament es podran col·locar des de I'exterior
sobre plataformes de treball sòlidament travades a I'estructura, dotades de protecció perimetral contra
caigudes i amb els coeficients de seguretat establerts per la legislació vigent.
Els vidres es senyalitzaran amb pintura un cop col·locats.
Els vidres trencats seran retirats i evacuats immediatament després del seu trencament.
Es faran servir guants antitallada amb palma de làtex rugós.

. Equips de protecció individual:
. Fusteria:
-

Serà obligatori I’ús del casc i botes amb puntera reforçada, homologats per la UE.
És preceptiu I’ús de la granota de treball.
Cinturó de seguretat homologat en treballs de caiguda a diferent nivell.
Guants de cuir.

. Envidraments:
-

Es preceptiu I’ús de la granota de treball.
Serà obligatori I’ús del casc i botes amb puntera reforçada i sola antilliscant, homologats per la UE.
És aconsellable I’ús de guants, canellera i mànigues de cuir.

. Pintures i vernissos:
-

És preceptiu I’ús de la granota de treball.
Caputxa protectora en previsió d’esquitxades, per a treballs de pintura en sostres.
Ulleres amb visor de reixa metàl·lica, per a treballs de pintura aplicada amb pistola o en sostres.
Ús de mascareta protectora per a treballs de pintura aplicada amb pistola o gotelé.

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
Projecció de partícules durant els treballs.
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
Contactes amb materials agressius.
Talls i punxades.
Cops i ensopegades.
Caiguda de materials, rebots.
Sobre esforços per postures incorrectes.
Bolcada de piles de material.
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques).

-

-

· INSTAL·LACIONS.
. Riscos més freqüents:
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Emanacions de gasos en obertures de pous morts
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobresforços per postures incorrectes
Caigudes de pals i antenes.

-

. Instal·lacions de fontaneria i gas:
Topades contra objectes.
Ferides a les extremitats superiors.
Cremades per flamarada de bufador, explosions o incendis.

-

. Instal·lació d'electricitat:
Caigudes de personal a diferent nivell per I’ús inadequat de I’escala i/o bastida.
Contactes elèctrics directes.
Contactes elèctrics indirectes,
Deflagracions amb projecció de partícules als ulls.
Talls a extremitats superiors.

-

. Instal·lacions d'aire condicionat:
Caigudes de personal a diferent nivell per I’ús inadequat de I’escala i/o bastida.
Caigudes al mateix nivell per ús inadequat dels medis auxiliars.
Talls a extremitats superiors.
Projecció de partícules als ulls.
Contactes elèctrics directes.
Contactes elèctrics indirectes.

-

. Proteccions col·lectives:
. Instal·lacions de fontaneria i gas:
-

Les màquines i eines portàtils accionades per electricitat, seran de doble aïllament. Mai no es faran servir
corn a fil neutre o connexió a terra els conductes ja instal·lats de fontaneria o calefacció.
Comprovació prèvia a la utilització dels equips de oxitallada, fuites de mànega i bufadors, vàlvules antiretorn
de flamarada, estat dels manorreductors i manòmetres.
Les ampolles de gas seran retirades de les proximitats de tota font de calor i es protegiran del sol.
Comprovació general de les eines manuals per a evitar topades i talls.

. Instal·lacions d'electricitat:
-

-

Comprovació de l’absència de tensió a les connexions. Les proves que s'hagin de fer amb tensió es
realitzaran després de comprovar els circuits, la continuïtat, l’aïllament i I’operativitat de les proteccions de la
instal·lació.
Revisió periòdica de la instal·lació per comprovar I’eficàcia de les proteccions, connexions i absències de
puntejats.
Zona de treball ben il·luminada i senyalitzada.

. Equips de protecció individual:
. Instal·lacions de fontaneria:
-

Serà obligatori I’ús del casc, homologat per la UE.
És preceptiu I’ús de granota de treball.
Guants de protecció.
Els soldadors es protegiran amb davantal de cuir, ulleres i botes polaines.

. Instal·lacions d’electricitat:
-

Serà obligatori I’ús del casc, homologat per la UE.
És preceptiu I’ús de granota de treball.
Pantalla facial dielèctrica i ulleres lleugerament acolorides (p.e. 5 DIN), per realitzar treballs de tensió.
Calçat dielèctric.
Guants aïllants per a treballs de tensió.
Eines amb mànec aïllant.
Escala de tisora amb calçat antilliscant a la base i tirant per a evitar-ne la total obertura.
Discriminador de tensió i eines dielèctriques homologades.

. Instal·lacions d'aire condicionat:
-

-

Utilització de guants per tallar plantilles de conductes.
Ús d'ulleres estanques amb tractament antientelament per a les operacions de col·locació de conductes als
sostres.
Càrrega de gas a la instal·lació en zona ventilada.

RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN
RISCOS ESPECIALS (Annex II del R.D. 1627/1997).
1. Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars
característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball.
2. Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la
vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de
zones controlades o vigilades
4. Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
5. Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
6. Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
8. Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
9. Treballs que impliquin l'ús d'explosius
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
· MESURES GENERALS DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ.
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s'hauran de mantenir
en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de
protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació,
manteniment...).
· CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ.
Tots els equips de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran un període de vida útil, refusantse a la finalització d’aquest.
Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una peça o equip es procedirà
a la reposició d’aquesta, independentment de la durada prevista o data de lliurament.
Qualsevol peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, es a dir, el màxim per el que fou concebut (per
exemple, per un accident) serà refusat i es farà la reposició al moment.
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran
reposades immediatament.
L’ús d’una peça o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix.

· PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT.
En cas d’algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i l’assistència mèdica es
redueixi a una primera cura, el responsable de seguretat del contractista realitzarà una investigació tècnica de les
causes de tipus humà i de condicions de treball que han possibilitat l’accident.
A més dels tràmits establerts oficialment, l’empresa passarà un informe a la direcció facultativa de l’obra, on
s’especificarà:
- Nom de l’accidentat; categoria professional; empresa per la qual treballa.
- Hora, dia i lloc de l’accident; descripció de l’accident; causes de tipus personal.
- Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi.
- Dates límits de realització de les mesures preventives.
Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase d’execució el dia següent
al de l’accident com a molt tard.
La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l’informe o exigir l’adopció de mesures
complementàries no indicades a l’informe.
El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a les ordenances i
reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les.
Cada contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment correctiu
(avaries i reparacions) de la maquinària de l’obra.
En els casos que no hi hagi norma d’homologació oficial, seran de qualitat adequada les prestacions respectives.
La maquinària de l’obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé les adaptacions
millorades amb l’aval d’un tècnic responsable que en garanteixi l’operativitat funcional preventiva.
Tota la maquinària elèctrica que s’usi a l’obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els xassís metàl·lics
a terra, per la qual cosa s’instal·laran les piquetes a terra necessàries.
Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre l’electricista de l’obra.
Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en funcionament.
· MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA.
-

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins
l'obra.
Senyalització de les zones de perill.
Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació
amb els vials exteriors.
Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària.
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega.
Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents.
Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants.
Fonamentació correcta de la maquinària d'obra.
Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega
màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.
Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra.
Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat.
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions
veïnes).
Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases.
Utilització de paviments antilliscants.
Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
Col·locació de xarxat en forats horitzontals.
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).
Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades.
Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides.
Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes.

Els sistemes més usuals de proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció principal fer de pantalla
entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir, així:
-

Tanques autònomes de limitació i protecció.

Tindran com a mínim 100 cm. d'alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. La tanca ha de ser estable i
no s'ha de poder moure ni tombar.

-

Baranes:

Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres.
Hauran de tenir la resistència suficient (150 Kg/ml) per garantir la retenció de persones o objectes, i una alçària
mínima de protecció de 90 cm., llistó intermedi i entornpeu.
-

Cables de subjecció de cinturó de seguretat (ancoratges):

Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a que puguin ser sotmesos d'acord amb la seva funció
protectora.
-

Escales de mà:

Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per dues persones. La
longitud passarà en 1 metre el punt superior de desembarcament.
Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar moviments.
Tant la pujada com la baixada per I’escala de mà es farà sempre de cara a I’escala.
· MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.
-

Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules.
Utilització de calçat de seguretat.
Utilització de casc homologat.
A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs
per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria.
Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de
talls i punxades.
Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos.
Utilització de mandils.
Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació.
Utilització d'equips de subministrament d'aire.

Cada contractista portarà el control de lliurament dels equips de protecció individual (EPI) de la totalitat del
personal que intervé a I’obra, amb constància documental del Iliurament i acusament de rebut de cada subcontratista,
autònom i treballador de I’empresa principal.
Es descriuen, en aquest apartat, aquells equips de protecció individual/personal que es fan servir més i amb més
freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més corrents a què estan exposats
els treballadors d'aquest sector.
. Casc de seguretat:
El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. Ha de complir lo establert en el Real Decret
773/1997. Annex I. 1 Protectors del cap i Annex III. 1 Protectors del cap.
Les característiques principals són:
Marcat: CE EN 397
Etiqueta: MOD."VISPRO" PE/BP EN 397 -30'440 vac > 1000
Gravat en el casc: CE 96 0159 Any i mes de fabricació.
Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics o tensions inferiors o iguals a

1.000V.

Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g.
Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin estat utilitzats han
de ser substituïts per uns altres de nous.
En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les peces interiors en
contacte amb el cap.
. Protectors auditius:
És obligatori I’ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual, Quan els treballadors estiguin en un lloc
o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 dB, treballs que impliquin la utilització de dispositius d'aire
comprimit, i treballs de percussió i enderrocs.
Ha de complir lo establert en el Real Decret 773/1997. Annex I. 2 Protectors de I’oïda i Annex III. 5 Protectors de
I’oïda.
Segons el seu disseny es classifiquen en:
Protectors auditius tipus "taps", d'un sol ús o reutilitzables.
Protectors auditius tipus "orelleres", amb amés de cap, sota la barbeta o clatell.
Cascs antisoroll.

Protectors auditius acoplables al casc de seguretat.
Protectors auditius amb aparells intercomunicadors.
Les característiques principals són:
Marcat:

CE EN 352-1 Orelleres

CE EN 352-2 Taps
. Calçat de seguretat:
Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents mecànics, i que hi ha la
possibilitat de cops als peus i a perforació de les soles, és obligat I’ús de calçat de seguretat, que sempre seran d'ús
individual. El pes no ha d'ultrapassar els 800 g.
Ha de complir lo establert en el Real Decret 773/1997. Annex I.6 Protectors de peus i cames i 1 Annex III. 2
Protectors del peu.
Les marques que haurien de tenir segons CE són:
(2)
(1)
(3)

95
CE 0493
EN 345 SB1

(4)

1. Indica que el calçat compleix les exigències de la Directiva 686/89/CEE.
2. Les dues últimes xifres de l'any de col·locació de la marca (any de producció).
3. Norma europea que compleix i classe de protecció.
4. Número d’identificació de I’organisme o entitat autoritzada que ha efectuat les comprovacions de compliment de
norma.
Segons el seu ús es classifiquen en:
Calçat de Seguretat (S) EN-345.
Calçat de Protecció (P) EN-346.
Calçat d'ús professional (0) EN-347.

Calçat provist de tots els requeriments necessaris, amb puntera de
protecció i absorció d’energia de 200J.
Calçat provist de tots els requeriments necessaris, amb puntera i
absorció d’energia de 100J.
Calçat provist de tots els requeriments necessaris, sense puntera de
protecció.

Les característiques principals són:
Marcat:

CE EN 345
CE EN 346

SB Compleix amb els requeriments bàsics:
Protecció de la puntera. Resistència al xoc, a la compressió, a l’estripat, a la tracció, a l'abrasió, als hidrocarburs i
a la permeabilitat al vapor d'aigua.
S1 Compleix amb SB+A+E
S2 Compleix amb S1+WRU
S3 Compleix amb S2+P
Marcat: CE EN 347
OB Compleix amb els requeriments bàsics:
Resistència a l’estripat, a la tracció, a l'abrasió i a la permeabilitat al vapor d'aigua.
01 Compleix amb OB+A+E+Resistència als hidrocarburs
02 Compleix amb 01+WRU
03 Compleix amb S2+P
Les característiques opcionals són:
A
C
E
P
Cl
HI
HRO
WRU

Calçat antiestàtic de resistència elèctrica entre 0,1 mohm i 1000 mohm.
Calçat conductor amb resistència elèctrica inferior a 100 mohm.
Absorció d'energia a nivell de taló equivalent a 20 J.
Protecció contra la perforació de la solade 1100 J.
Aïllament contra el fred.
Aïllament contra el calor radiat.
Resistència de la sola al calor per contacte (300º durant un minut).
Resistència a la penetració i absorció d'aigua.

. Botes antihumitat:
S'utilitzaran per treballs en rases amb aigua, túnels, galeries, treballs de formigonat, i en totes aquelles activitats
en les que intervinguin materials i productes que en estat líquid o pastós siguin químicament inerts o perillosos.
Treballs en presencia de pluja o molta humitat, boira, etc.
Normalment no disposen de puntera i plantilla, no complint lo establert per al calçat de protecció i seguretat, pel
que en el Pla de S i S es definiran aquelles feines en les que aquestes botes hagin de tenir puntera i plantilla.
Ha de complir lo establert en el Real Decret 773/1997. Annex I.6 Protectors de peus i cames i Annex III. 2
Protectors del peu.
. Guants:
El guant és un dispositiu per a la protecció individual que protegeix la mà i algunes vegades part del braç, per tal
d’evitar agressions als treballadors (dermatosi, talls, esgarrapades, picadures, etc.).
N’hi ha de diferents tipus, com ara:
-

-

Guants de manipulació per treballs de càrrega, descàrrega i petits transports de materials. Sense talles
especifiques. Marcat CE.
Guants de manipulació i treball. S'adapta millor a les mans i s'utilitzarà quan el treball hagi de tenir sensibilitat
en les mans. Marcat CE.
Guants de treball amb tractament de làtex. Per treballs de ram de paleta i en els que s'utilitzin materials amb
alt contingut d'aigua. S'adapta a les mans doncs disposa de talles. Marcat CE més els símbols de protecció i
el seu grau.
Guants amb revestiment de nitril, que els proporciona bona resistència als efectes mecànics. Per treballs
amb materials amb alt contingut d'aigua. Marcat CE més els símbols de protecció i el seu grau.
Guants de neoprè o material sintètic, dissenyats per protecció de treballs en presencia d'aigua i manipulació
de productes químics. Marcat CE més els símbols de protecció i el seu grau.

Ha de complir lo establert en el Real Decret 773/1997. Annex I.5 Protectors de mans i braços i Annex III. 6
Protecció de cos, braços i mans.
Les marques que hauran de tenir segons CE són:
Marcat: CE EN 420
(2) 95
(1) CE 0493
(3) 0072
1.
2.
3.
4.

(4) (SÍMBOLS DE PROTECCIÓ)

Indica que el guant compleix les exigències de la Directiva 686/89/CEE.
Les dues últimes xifres de l'any de col·locació de la marca (any de producció).
Producte de "Disseny intermig" comprovat per un organisme autoritzat identificat amb el número 0072.
Producte de "Disseny complex" amb uniformitat de qualitat comprovada per un organisme autoritzat identificat
amb el número 0493.

Segons el seu ús i grau de protecció es classifiquen en:
EN-388.
EN-374.
EN-388.
EN-511.
EN-374.
EN-407.

Guants per a Riscs mecànics.
Guants per a Riscs químics.
Guants per a Electricitat estàtica.
Guants per a Riscs per fred.
Guants per a Riscs per microorganismes.
Guants per a Calor i foc.

. Protectors de les vies respiratòries:
Quan els treballadors estiguin exposats a risc d'intoxicació per inhalació de gas, partícules, pols o fum, hauran de
protegir-se amb els equips filtrants adients a cada tipus de treball. Aquests equips filtrants només es podran utilitzar en
atmosferes amb coneixement de la concentració del contaminant i que no hi hagi deficiència d'oxigen.
4.

Ha de complir lo establert en el Real Decret 773/1997. Annex I.4 Proteccions de les vies respiratòries i Annex III.
Els equips de protecció de les vies respiratòries es defineixen i classifiquen en la EN 132 i la EN 133.
. Protectors de la vista:

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades de líquids i radiacions
perilloses o enlluernadores, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles.
Ha de complir lo establert en el Real Decret 773/1997. Annex I.3 Protectors dels ulls i de la cara, i Annex III.3.
Protecció ocular o facial.
Les característiques principals són:

Marcat CE segons la protecció:
EN 166
EN 166.4
EN 172
EN 169
EN 170
EN 171

Risc mecànic. Resistència a I’impacte.
Resistència a I’impacte, Protecció química.
Protecció a I’enlluernament solar.
Risc de radiacions. Filtres soldadors.
Risc de radiacions. Filtres ultravioletes.
Risc de radiacions. Filtres infrarojos.

. Sistemes de subjecció o anticaigudes:
Els sistemes de subjecció o anticaigudes es definirà en funció del risc que es preveu en la feina que s’està
realitzant.
Ha de complir lo establert en el Real Decret 773/1997. Annex I.9 Protecció total del cos.
Conforme a la norma EN 363 es diferencien:
. Arnès:
Que s’integra a un sistema anticaigudes que ha de tenir obligatòriament:
-

Un equip d'ancoratge EN 795.
Un connector EN 362.
Un dispositiu anticaigudes EN 353/2 o EN 360.
Un Connector EN 362.
Un arnès anticaigudes EN 361 amb punt d’amarra dorsal o frontal.

. Cinturó:
Que S'integra a un sistema de subjecció que ha de tenir obligatòriament:
-

Un suport de ¿>180mm. [corda, cable o cinta de secció i resistència equivalent)
Un connector EN 362.
Una eslinga de subjecció EN 358.
Un Connector EN 362.
Un cinturó de subjecció EN 358.

Tots els elements o aparells del conjunt han de portar el marcatge CE i la norma corresponent CE EN xxx.
Els conjunts estan obligats a passar una revisió anual que permet prorrogar la vida del sistema fins a 10 anys
després de la seva fabricació, pel que cada conjunt haurà de disposar d'una cartilla d'identificació on es registren les
dades del sistema i el control anual de verificació. Aquesta cartilla I’haurà de facilitar el fabricant que, a més
acompanyarà amb les instruccions d'ús i de verificació.
. Roba de protecció:
Roba de protecció és la peça o conjunt de peces utilitzades pel treballador i destinades a protegir el cos o les
extremitats, excloent: el cap, peus i mans d'algun risc específic. Les condicions per que la roba sigui considerada com
equip de protecció individual s'especifica en les normes EN 341 EN 342 EN 370 i EN 471.
Ha de complir lo establert en el Real Decret 773/1997. Annex I.9 Protecció total del cos i Annex III. Quan s’ha
d'utilitzar la roba de protecció.
L’ús del tipus de peça està en funció dels riscs del lloc de treball, així la classificació de la roba de protecció és la
següent:
-

Protecció als riscs mecànics.
Protecció als riscs químics.
Protecció al risc tèrmic.
Protecció als riscs ionitzants.
Protecció als riscs per atrapament de màquines.
Protecció als riscs derivats de baixa visibilitat.

Tota la roba de protecció, haurà d'estar marcada CE EN xxxi tindrà etiqueta significativa segons el risc.
. Roba de treball:
La roba de treball no es considera E.P.I., ja que sinó reuneix lo especificat en l’apartat anterior, no és apta per a
protegir determinats riscos.
La marca CE EN 340 només ens indica que la roba complirà uns requisits de qualitat,
Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus granota, facilitada per
I’empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu provincial.
La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals (bocamànigues, gires,
etc.) i fàcil de netejar.

En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, es podran utilitzar peces de material
sintètic tipus PVC o similar.
La peces que hagi de protegir del fred complirà la norma EN 342, i la que a més hagi de ser impermeable
complirà la norma EN 343.
La roba considerada d'alta visibilitat, s’haurà d'utilitzar sempre que els treballadors hagin de ser vistos des de
certa distància i complirà la norma EN 471. La roba de treball podrà "convertir-se" en roba d'alta visibilitat si és d'un
color clar; groc o taronja, i sobre ella es col·loquen tires, tirants o jaquetes reflectants/fluorescents.
. Mesures de protecció a tercers.
Es consideraran les mesures de protecció següents per tal de cobrir el risc de les persones que transiten pels
voltants de I’obra.
-

-

-

-

-

Muntatge de tanques, a base d'elements prefabricats, de 2 m. d'alçada, separant el perímetre de I’obra de
les zones de trànsit exterior.
Per a la protecció de persones i vehicles que transiten pels carrers limítrofs, s’instal·larà un passadís cobert
d’estructura tubular amb senyals, que hauran de ser òptiques i lluminoses per a la nit, per a indicar el gàlib
de les proteccions al trànsit rodat. Opcionalment, es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una
marquesina en voladís de material resistent.
Si fos necessari ocupar la vorera durant l'aplec de materials a I’obra, durant la maniobra de descàrrega es
canalitzarà el trànsit de vianants per I’interior del passadís de vianants i el de vehicles per fora de les zones
d'afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees. Es
col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin els vehicles de la situació de perill.
Tancament, senyalització i enllumenat de I’obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure
un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a I'obra puguin
entrar.
Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a I'interior de I'obra com en relació amb els vials exteriors.
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega.
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a I’estat real dels elements (subsòl, edificacions
veïnes).
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).

MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS
A I’obra, es disposarà d'una farmaciola amb el material especificat en la normativa vigent. Aquesta es revisarà
mensualment i es reposarà immediatament el material consumit.
Aquesta farmaciola contindrà com a mínim:
1 Flascó, contenint aigua oxigenada.
1 Flascó, contenint alcohol de 96º.
1 Flascó, contenint tintura de iode.
1 Flascó, contenint mercurocrom.
1 Flascó, contenint amoníac.
1 Caixa, contenint gasa estèril “Iinitul”, “apòsits” i similars.
1 Caixa contenint cotó hidròfil estèril.
1 Rotllo d'esparadrap.
1 Torniquet.
1 Borsa per aigua o gel.
1 Borsa contenint guants esterilitzats.
1 Termòmetre clínic.
1 Caixa d'apòsits autoadhesius.
Antiespasmòdics.
Analgèsics.
Tònics cardíacs d'urgència.
Xeringues petites per a tirar.
S'haurà d'informar en un rètol visible a I’obra de I’emplaçament més proper dels diversos centres mèdics (serveis
propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.), amb recorregut a efectuar des de el centre
de treball, on avisar o, si és el cas, portar el possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i efectiu.
Es molt convenient disposar a I’obra, i en un lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces d’urgències,
ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid transport dels possibles accidentats als centres d'assistència.

. Reconeixement mèdic.
Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat.
any.

Cada contractista acreditarà que el seu personal a I’obra ha passat un reconeixement mèdic, que es repetirà cada

Tot el personal de nou ingrés a la contrasta encara que sigui eventual o autònom, haurà de passar el
reconeixement mèdic pre-laboral obligat.
. Documents per al control del nivell de Seguretat i Salut.
La protecció col·lectiva i posta en obra, es controlarà mitjançant llistes de seguiment i control.
1.

El control del lliurament d'equips de protecció individual es realitzarà:
a. Mitjançant la signatura del treballador que els rep, en una part de magatzem que es defineix en el plec de
condicions tècniques i particulars.
b. Mitjançant la conservació en acopi, dels equips de protecció individual utilitzats, sense utilitat, fins que la
Direcció Facultativa de Seguretat i Salut pugui mesurar les quantitats rebutjades.
2. Document del nomenament de I'Encarregat de Seguretat.
3. Document del nomenament de la colla de Seguretat.
4. Document del nomenament del senyalista de maniobres.
5. Documents d'autorització del funcionament de diverses màquines.

. Informació.
Tot el personal, a I’inici de I’obra o quan s'hi incorpori, haurà rebut de la seva empresa, la informació dels riscos i
de les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves tasques.
. Formació.
Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a I’obra ha rebut formació en matèria de seguretat i salut. A
partir de la tria del personal més qualificat, es designarà qui actuarà com a socorrista a I’obra.
Tots els contractistes han de tenir assessorament tècnic en seguretat i salut propi o extern, d'acord amb el Reial
Decret 39/1997, sobre Serveis de prevenció.
. Instal·lacions de salubritat i confort.
Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements dimensions i característiques, al que
preveuen a I’especificat els articles 44 de I’Ordenança general de seguretat i higiene, i 335, 336 i 337 de I’Ordenança
laboral de la construcció, ,vidre i ceràmica.
. Assegurances de responsabilitat civil i tot risc de construcció i muntatge.
Serà preceptiu en I’obra, que els tècnics responsables disposin de cobertura en matèria de responsabilitat civil
professional; així mateix el contractista ha de disposar de cobertura de responsabilitat civil en I’exercici de la seva
activitat industrial, cobrint el risc inherent a la seva activitat com a constructor per els danys a terceres persones dels
que pugui resultar responsabilitat civil extracontractual al seu càrrec, per fets nascuts de culpa o negligència;
imputables al mateix o a les persones de les que ha de respondre; s’entén que aquesta responsabilitat civil ha de
quedar ampliada al camp de la responsabilitat civil patronal.
El contractista ve obligat a la contractació d'una assegurança en la modalitat de tot risc a la construcció durant el
termini d'execució de I’obra amb ampliació a un període de manteniment d'un any, contat a partir de la data de termini
definitiva de I’obra.

OBLIGACIONS DELS ALTRES AGENTS QUE INTERVINGUIN EN L’OBRA

· OBLIGACIONS DELS CONTRACTISTES I SUBCONTRACTISTES.
. Els contractistes i subcontractistes estaran obligats a:
. Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de prevenció de riscos laborals,
en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en I’esmentat article 10 del RD 1627/1997.
. Complir i fer complir al seu personal allò establert en el pla de seguretat i salut.
. Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s’escau les obligacions
sobre coordinació d'activitats empresarials previstes en l’article 24 de la Llei de prevenció de riscos laborals, i
també complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del RD 1627/1997, durant I’execució de I’obra.
. Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que s'hagin
d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut en I’obra.
. Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i salut durant I’execució
de I’obra i, si és el cas, de la direcció facultativa.

. Els contractistes i subcontractistes seran responsables de:
L' execució correcta de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut en relació amb les
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat.
A més, els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de
I’incompliment de les mesures previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de prevenció de
riscos laborals.
. Les responsabilitats de la direcció facultativa i del promotor:
No eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes.
· OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS I DELS EMPRESARIS QUE EXERCEIXIN
PERSONALMENT UNA ACTIVITAT PROFESSIONAL A L’OBRA.
. Els treballadors autònoms estaran obligats a:
. Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de prevenció de riscos laborals,
en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del RD 1627/1997.
. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix en l'annex IV el Reial decret, durant
I’execució de I’obra.
. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix per als treballadors l'article 29, apartats
1 i 2, de la Llei de prevenció de riscos laborals.
. Ajustar la seva actuació en I’obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials establerts en
l'article 24 de la Llei de prevenció de riscos laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació
coordinada que s'hagi establert.
. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el RD 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen
les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors.
. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el RD 773/1997, de 30 de maig, sobre
disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització dels equips de protecció individual per part dels
treballadors.
. Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i salut durant I’execució
de I’obra í de la direcció facultativa, si n'hi ha.
. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el pla de seguretat i salut.
. La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a I’obra, han de respondre a les prescripcions de seguretat i
salut pròpies dels equipaments de treball que I’empresari posa a disposició dels seus treballadors.
. Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a I’obra, han d'utilitzar equipament de
protecció individual apropiat, segons el risc que s'ha de prevenir i I’entorn del treball.
· RESPONSABILITATS, DRETS I DEURES DELS TREBALLADORS.
Les obligacions i drets generals dels treballadors dels sectors d'activitat, públics o privats, són tots aquells que la
legislació vigent els atorga, d'entre els quals destaquen:
- El deure d’obeir les instruccions de I’empresari en allò relatiu a seguretat.
- El deure d’indicar els perills potencials.
- La responsabilitat dels actes personals.
- El dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació amb la seguretat i la salut,
en especial sobre el pla de seguretat.
- El dret a la consulta i participació d'acord amb l'apartat 2 de l'article 18 de la Llei de prevenció de riscos laborals.
- El dret de dirigir-se a l'autoritat competent.
- El dret a interrompre el treball en cas de perill seriós.
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